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Comissões de Meio
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Naturais e de
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Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

20.9.2007 1037
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Extraordinária da

Comissão de Política
Agropecuária e
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Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura
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8.8.2007 1ª Reunião Especial da
Comissão Especial
para Emitir Parecer
sobre o Veto Total à
Proposição de Lei

Complementar nº 105

1º.9.2007 194

8.8.2007 1ª Reunião
Extraordinária da

Comissão Especial
para Emitir Parecer
sobre o Veto Total à
Proposição de Lei

Complementar nº 105

1º.9.2007 195

20.8.2007 29ª Reunião Especial da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada à

1º.9.2007 50



Realização da 1ª
Conferência

Metropolitana da
Região Metropolitana

de Belo Horizonte
21.8.2007 30ª Reunião Especial da

1ª Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura -
Destinada à

Realização da 1ª
Conferência

Metropolitana da
Região Metropolitana

de Belo Horizonte

1º.9.2007 109

21.8.2007 Evento Realizado na
74ª Reunião Ordinária

da 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura -

Destinada à
Realização da 1ª

Conferência
Metropolitana da

Região Metropolitana
de Belo Horizonte

1º.9.2007 137

22.8.2007 14ª Reunião Ordinária da
Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio e
Cooperativismo na 1ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

1º.9.2007 196

22.8.2007 4ª Reunião Conjunta das
Comissões de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária e de
Membros das

4.9.2007 236



Comissões
Permanentes (§ 1º do
Art. 204 do Regimento
Interno) na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

22.8.2007 23ª Reunião Ordinária da
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

4.9.2007 237

22.8.2007 17ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Assuntos Municipais e
Regionalização na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

6.9.2007 350

22.8.2007 22ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Segurança Pública na
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

7.9.2007 499

23.8.2007 22ª Reunião Ordinária da
Comissão de Direitos

Humanos na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

1º.9.2007 198

23.8.2007 20ª Reunião Ordinária da
Comissão de Política

Agropecuária e
Agroindustrial na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

6.9.2007 352



Legislatura
23.8.2007 20ª Reunião Ordinária da

Comissão de
Participação Popular

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

11.9.2007 577

28.8.2007 50ª Reunião
Extraordinária da 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

1º.9.2007 166

28.8.2007 23ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Constituição e Justiça
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

4.9.2007 239

28.8.2007 22ª Reunião Ordinária da
Comissão de
Transporte,

Comunicação e Obras
Públicas na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

6.9.2007 353

28.8.2007 19ª Reunião Ordinária da
Comissão de Cultura

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

7.9.2007 499

29.8.2007 51ª Reunião
Extraordinária da 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

1º.9.2007 174

29.8.2007 21ª Reunião Ordinária da
Comissão de Saúde

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária

1º.9.2007 202



da 16ª Legislatura
29.8.2007 15ª Reunião Ordinária da

Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio e
Cooperativismo na 1ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

1º.9.2007 204

29.8.2007 6ª Reunião
Extraordinária da

Comissão do
Trabalho, da

Previdência e da Ação
Social na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

1º.9.2007 205

29.8.2007 24ª Reunião Ordinária da
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

4.9.2007 241

29.8.2007 15ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

4.9.2007 243

29.8.2007 1ª Reunião Especial da
Comissão Especial
para Emitir Parecer
sobre o Veto Total à
Proposição de Lei nº

17.678

6.9.2007 354



29.8.2007 12ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Constituição e Justiça

na  1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

6.9.2007 355

29.8.2007 20ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Administração Pública
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

7.9.2007 500

29.8.2007 21ª Reunião Ordinária da
Comissão de Meio

Ambiente e Recursos
Naturais na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

7.9.2007 501

29.8.2007 21ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Educação, Ciência,
Tecnologia e

Informática na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

7.9.2007 503

29.8.2007 15ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Direitos
Humanos na 1ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

7.9.2007 505

29.8.2007 14ª Reunião Ordinária da
Comissão de Redação

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

14.9.2007 746



29.8.2007 18ª Reunião Ordinária da
Comissão do
Trabalho, da

Previdência e da Ação
Social na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

14.9.2007 747

30.8.2007 79ª Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

1º.9.2007 1

30.8.2007 31ª Reunião Especial da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada a

Homenagear o
Instituto Histórico e

Geográfico de Minas
Gerais pelo

Transcurso do
Centenário de Sua

Fundação

4.9.2007 220

30.8.2007 52ª Reunião
Extraordinária da 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

5.9.2007 247

30.8.2007 8ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio e
Cooperativismo na 1ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

7.9.2007 507

30.8.2007 16ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de

7.9.2007 509



Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura
30.8.2007 9ª Reunião

Extraordinária da
Comissão de Saúde

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

7.9.2007 510

30.8.2007 16ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Direitos
Humanos na 1ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

7.9.2007 511

30.8.2007 20ª Reunião Ordinária da
Comissão de Defesa
do Consumidor e do
Contribuinte na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

15.9.2007 835

3.9.2007 32ª Reunião Especial da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada a

Comemorar o Dia do
Profissional de

Educação Física

6.9.2007 334

3.9.2007 11ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Política
Agropecuária e

Agroindustrial na 1ª

7.9.2007 512



Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura
4.9.2007 80ª Reunião Ordinária da

1ª Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

6.9.2007 276

4.9.2007 1ª Reunião
Extraordinária da

Comissão Especial
para Emitir Parecer
sobre o Veto Total à
Proposição de Lei nº

17.678

6.9.2007 356

4.9.2007 24ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Constituição e Justiça
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

7.9.2007 514

4.9.2007 17ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

7.9.2007 516

4.9.2007 11ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Assuntos Municipais e
Regionalização na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

11.9.2007 578

4.9.2007 17ª Reunião
Extraordinária da

11.9.2007 580



Comissão de Direitos
Humanos na 1ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura
4.9.2007 53ª Reunião

Extraordinária da 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

12.9.2007 584

4.9.2007 23ª Reunião Ordinária da
Comissão de
Transporte,

Comunicação e Obras
Públicas na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

13.9.2007 690

4.9.2007 13ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Constituição e Justiça

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

14.9.2007 748

4.9.2007 20ª Reunião Ordinária da
Comissão de Cultura

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

15.9.2007 836

4.9.2007 1ª Reunião Especial da
Comissão Especial
para Emitir Parecer
sobre o Veto Total à
Proposição de Lei nº
17.830 na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

20.9.2007 1039

5.9.2007 81ª Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

7.9.2007 415



Ordinária da 16ª
Legislatura

5.9.2007 21ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Administração Pública
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

11.9.2007 581

5.9.2007 14ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Administração Pública

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

11.9.2007 582

5.9.2007 54ª Reunião
Extraordinária da 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

12.9.2007 626

5.9.2007 23ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Segurança Pública na
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

13.9.2007 691

5.9.2007 22ª Reunião Ordinária da
Comissão de Meio

Ambiente e Recursos
Naturais na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

14.9.2007 749

5.9.2007 22ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Educação, Ciência,
Tecnologia e

Informática na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

14.9.2007 751



Legislatura
5.9.2007 25ª Reunião Ordinária da

Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

14.9.2007 754

5.9.2007 18ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Assuntos Municipais e
Regionalização na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

14.9.2007 755

5.9.2007 22ª Reunião Ordinária da
Comissão de Saúde

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

21.9.2007 1134

5.9.2007 16ª Reunião Ordinária da
Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio e
Cooperativismo na 1ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

21.9.2007 1136

6.9.2007 82ª Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

11.9.2007 529

6.9.2007 15ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Administração Pública

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

14.9.2007 756



6.9.2007 21ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Participação Popular
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

15.9.2007 837

6.9.2007 23ª Reunião Ordinária da
Comissão de Direitos

Humanos na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

18.9.2007 877

6.9.2007 21ª Reunião Ordinária da
Comissão de Política

Agropecuária e
Agroindustrial na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

18.9.2007 882

10.9.2007 33ª Reunião Especial da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada a

Homenagear a
Construtora Caparaó
pelo Transcurso de
seus 50 Anos de

Fundação

13.9.2007 678

11.9.2007 83ª Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

13.9.2007 652

11.9.2007 Solenidade Realizada
na 83ª Reunião
Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura -

14.9.2007 667



Destinada a
Realização de

Homenagem às
Vítimas de Atentados

Terroristas
11.9.2007 55ª Reunião

Extraordinária da 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

18.9.2007 847

11.9.2007 25ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Constituição e Justiça
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

20.9.2007 1039

11.9.2007 24ª Reunião Ordinária da
Comissão de
Transporte,

Comunicação e Obras
Públicas na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

20.9.2007 1042

12.9.2007 84ª Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

14.9.2007 745

12.9.2007 24ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Segurança Pública na
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

15.9.2007 838

12.9.2007 56ª Reunião
Extraordinária da 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

18.9.2007 873

12.9.2007 19ª Reunião Ordinária da 19.9.2007 884



Comissão de
Assuntos Municipais e
Regionalização na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura
12.9.2007 23ª Reunião Ordinária da

Comissão de
Educação, Ciência,

Tecnologia e
Informática na 1ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

20.9.2007 1042

12.9.2007 22ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Administração Pública
na  1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

21.9.2007 1137

12.9.2007 23ª Reunião Ordinária da
Comissão de Meio

Ambiente e Recursos
Naturais na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

21.9.2007 1138

12.9.2007 26ª Reunião Ordinária da
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

21.9.2007 1141

12.9.2007 15ª Reunião Ordinária da
Comissão de Redação

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

21.9.2007 1142



12.9.2007 19ª Reunião Ordinária da
Comissão do
Trabalho, da

Previdência e da Ação
Social na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

21.9.2007 1143

13.9.2007 85ª Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

15.9.2007 775

13.9.2007 7ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Segurança Pública na
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

21.9.2007 1144

13.9.2007 22ª Reunião Ordinária da
Comissão de Política

Agropecuária e
Agroindustrial na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

21.9.2007 1145

13.9.2007 24ª Reunião Ordinária da
Comissão de Direitos

Humanos na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

22.9.2007 1224

13.9.2007 22ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Participação Popular
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

22.9.2007 1227

13.9.2007 4ª Reunião
Extraordinária da

28.9.2007 1473



Comissão de Cultura
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

17.9.2007 34ª Reunião Especial da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -

Destinada à Entrega
ao Sr. Cledorvino

Belini, Presidente do
Grupo Fiat, do Título

de Cidadão Honorário
do Estado de Minas

Gerais

20.9.2007 1029

17.9.2007 12ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Assuntos Municipais e
Regionalização na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

21.9.2007 1147

17.9.2007 9ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio e
Cooperativismo na 1ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

21.9.2007 1148

18.9.2007 86ª Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

20.9.2007 919

18.9.2007 1ª Reunião
Extraordinária da

Comissão Especial
para Emitir Parecer

20.9.2007 1043



sobre o Veto Total à
Proposição de Lei nº

17.830
18.9.2007 57ª Reunião

Extraordinária da 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

21.9.2007 1129

18.9.2007 23ª Reunião Ordinária da
Comissão de Política

Agropecuária e
Agroindustrial na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

27.9.2007 1373

19.9.2007 87ª Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

21.9.2007 1080

19.9.2007 58ª Reunião
Extraordinária da 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

21.9.2007 1132

19.9.2007 23ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Administração Pública
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

21.9.2007 1149

19.9.2007 27ª Reunião Ordinária da
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

22.9.2007 1227

19.9.2007 18ª Reunião 22.9.2007 1229



Extraordinária da
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura
19.9.2007 17ª Reunião Ordinária da

Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio e
Cooperativismo na 1ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

26.9.2007 1270

19.9.2007 23ª Reunião Ordinária da
Comissão de Saúde

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

29.9.2007 1630

19.9.2007 20ª Reunião Ordinária da
Comissão do
Trabalho, da

Previdência e da Ação
Social na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

29.9.2007 1632

19.9.2007 20ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Assuntos Municipais e
Regionalização na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

29.9.2007 1633

19.9.2007 16ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Administração Pública

na 1ª Sessão

29.9.2007 1634



Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

20.9.2007 88ª Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

22.9.2007 1181

20.9.2007 35ª Reunião Especial da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada a

Homenagear o Banco
de Desenvolvimento

de Minas Gerais S.A. -
BDMG - pelo

Transcurso de seus 45
Anos de Fundação

25.9.2007 1234

20.9.2007 9ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Redação
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

29.9.2007 1635

21.9.2007 36ª Reunião Especial da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada a

Homenagear a
Renovação

Carismática Católica
pelo Transcurso de
seus 40 Anos de

Criação

25.9.2007 1249

24.9.2007 37ª Reunião Especial da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada a

27.9.2007 1356



Comemorar os 85
Anos da Radiodifusão

no Brasil
25.9.2007 89ª Reunião Ordinária da

1ª Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

27.9.2007 1278

25.9.2007 59ª Reunião
Extraordinária da 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

28.9.2007 1445

26.9.2007 90ª Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

28.9.2007 1400

26.9.2007 38ª Reunião Especial da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada a

Homenagear a Escola
do Legislativo do
Estado de Minas

Gerais pelo
Transcurso de seus 15
Anos de Criação, e à
Abertura X Encontro

da Associação
Brasileira das Escolas
do Legislativo - Abel

29.9.2007 1614

26.9.2007 60ª Reunião
Extraordinária da 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

29.9.2007 1626

26.9.2007 21ª Reunião Ordinária da
Comissão do
Trabalho, da

29.9.2007 1636



Previdência e da Ação
Social na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

26.9.2007 21ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Assuntos Municipais e
Regionalização na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

29.9.2007 1637

27.9.2007 91ª Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

29.9.2007 1548

27.9.2007 Ata do Evento
Realizado na 91ª

Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada à

Realização do
Seminário “Região

Sudeste”, da
Comissão Mista de

Planos, Orçamentos
Públicos e

Fiscalização do
Congresso Nacional

9.10.2007 1554
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 1º DE SETEMBRO DE 2007

ATAS
ATA DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 30/8/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana, José Henrique e Ademir

Lucas
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem nº 90/2007
(encaminha o Projeto de Lei nº 1.530/2007), do Governador do Estado
- Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei nºs 1.531 e 1.532/2007- Requerimentos
nºs 1.047 a 1.065/2007 - Requerimentos dos Deputados Bráulio Braz
e Célio Moreira e outros - Comunicações: Comunicações das
Comissões de Educação, de Meio Ambiente e do Trabalho - Registro
de presença - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Weliton
Prado, Luiz Tadeu Leite, Carlin Moura, Almir Paraca e Domingos
Sávio - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -
Requerimento do Deputado Paulo Guedes; deferimento; discurso do
Deputado Paulo Guedes - Requerimento do Deputado Adalclever
Lopes; deferimento; discurso do Deputado Getúlio Neiva - Inexistência
de quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras do Sr.
Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Roberto

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Ademir Lucas - Almir
Paraca - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Bráulio Braz - Carlin Moura -
Carlos Pimenta - Célio Moreira - Délio Malheiros - Delvito Alves -
Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Elisa Costa - Elmiro
Nascimento - Eros Biondini - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão - Inácio
Franco - Irani Barbosa - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça -
Mauri Torres - Neider Moreira - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Rômulo
Veneroso - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio
Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei
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Jangrossi - Vanderlei Miranda - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé
Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h14min, a lista

de comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do
povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Getúlio Neiva, 2º- Secretário “ad hoc”, procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O Deputado Carlin Moura, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte
correspondência:

MENSAGEM Nº 90/2007
Belo Horizonte, 29 de agosto de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

Egrégia Assembléia Legislativa projeto de lei que autoriza a abertura
de crédito suplementar no valor de R$610.000,00 (seiscentos e dez
mil reais) em favor do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas
Gerais.

A providência ora adotada tem a justificá-la o fato de a Lei
Orçamentária Anual - Lei nº 16.696, de 16 de janeiro de 2007 -, não
conter dispositivo que autorize o Poder Executivo a abrir crédito
suplementar ao orçamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de
Minas Gerais, medida só viável mediante proposta legislativa, o que
ora se observa.

O crédito suplementar destina-se a cobrir despesas com assinatura
de Cessão de Uso entre o Instituto Mineiro de Gestão das Águas -
IGAM e o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais,
referente ao imóvel situado na Avenida Prudente de Morais,
transferindo para este a responsabilidade de pagamento de impostos,
taxas e contribuições, bem como a manutenção do mesmo, reajuste
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do auxílio-alimentação dos servidores do Poder Judiciário e despesas
com benefícios de pensionistas, e utilizará recursos provenientes da
anulação de dotações orçamentárias próprias no valor de
R$610.000,00 (seiscentos e dez mil reais).

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam solicitar
dessa augusta Casa a aprovação do projeto.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 1.530/2007
Autoriza a abertura de crédito suplementar de R$610.000,00 ao

Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Justiça Militar
do Estado de Minas Gerais.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de
Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, no valor de R$610.000,00
(seiscentos e dez mil reais), para atender a:

I - despesas decorrentes da assinatura de Cessão do Uso nº
002/00/2007 entre o Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM e o
Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, referente ao
imóvel situado na Avenida Prudente de Morais, transferindo para este
a responsabilidade de pagamento de impostos, taxas e contribuições,
bem como a manutenção do mesmo, no valor de R$230.000,00
(duzentos e trinta reais);

II - despesas decorrentes do reajuste do auxílio-alimentação dos
servidores do Poder Judiciário, no valor de R$200.000,00 (duzentos
mil reais) e

III - despesas com benefícios de pensionistas, no valor de
R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

Art. 2º - Para atender ao disposto no art. 1º serão utilizados recursos
provenientes da anulação de dotações orçamentárias próprias, no
valor de R$610.000,00 (seiscentos e dez mil reais).

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira

para os fins do art. 204 do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS
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Do Sr. Mário Heringer, Deputado Federal, solicitando informação
sobre lista de aprovados em concurso público para o cargo de
Professor. (- À Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. José Eustáquio Batista, Presidente da Câmara Municipal de
Moema, solicitando a prorrogação do prazo de nomeação referente ao
último concurso público para o cargo de Professor de Educação
Básica. ( - À Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Lúcio Urbano Silva Martins, Ouvidor-Geral do Estado,
prestando informações referentes ao Requerimento nº 850/2007, da
Comissão de Direitos Humanos.

Da. Sra. Cirlanda Marques Chaves, Presidente da 16ª Subseção da
OAB-MG, solicitando o apoio da Casa à aprovação do Projeto de Lei
Complementar nº 26/2007. (- Anexe-se ao Projeto de Lei
Complementar nº 26/2007.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subscretário da Casa Civil (2),
prestando informações relativas aos Requerimentos nºs 828 e
850/2007, das Comissões de Assuntos Municipais e de Direitos
Humanos, respectivamente.

Da Sra. Raissa Figueiredo Monte Raso Araújo, Juíza de Direito da 1ª
Vara da Comarca de Três Pontas, e outros, solicitando a aprovação
do Projeto de Lei Complementar nº 26/2007, em tramitação nesta
Casa, que prevê a criação de mais uma vara para a referida Comarca.
(- Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar nº 26/2007.)

Do Sr. Wellington Rosário Bessa, Presidente do Conselho Municipal
de Saúde de Belo Horizonte, comunicando a eleição da nova Mesa
Diretora do referido Conselho.

Do Sr. Marcos M. F. Borges, Presidente da Associação Comunitária
do Bairro de Santa Tereza, em Belo Horizonte, comunicando o
resultado do Plebiscito Mercado Distrital de Santa Tereza, em que
90,3% da comunidade votou por sua recuperação física e
revitalização, e agradecendo o apoio recebido. (- À Comissão de
Cultura.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.
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- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes
proposições:

PROJETO DE LEI Nº 1.531/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Mulheres de

Contagem, com sede no Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de

Mulheres de Contagem, com sede no Município de Contagem.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de agosto de 2007.
Carlin Moura
Justificação: A Associação de Mulheres de Contagem, com sede no

Município de Contagem, fundada em 12/6/2001, é uma entidade com
personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e de
duração indeterminada.

Essa Associação está em pleno e regular funcionamento há mais de
um ano, cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais.

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

PROJETO DE LEI No 1.532/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 137/2007)

Declara de utilidade pública o Instituto Cultural e Social Maranata,
com sede no Município de Ribeirão das Neves.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1o - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Cultural e

Social Maranata, com sede no Município de Ribeirão das Neves.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de agosto de 2007.
Sargento Rodrigues
Justificação: O Instituto Cultural e Social Maranata, com sede no

Município de Ribeirão das Neves, com pleno e regular exercício,
constituído em 14/12/98, está localizado na Rua João Ferreira da
Silva, 430 - Bairro Líndice. É uma entidade civil de caráter filantrópico
e beneficente, sem fins lucrativos, sendo também designada pela sigla
ICSM.
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Tal entidade tem como finalidade promover a defesa de bens e
direitos sociais, coletivos e difusos relativos ao meio ambiente, ao
patrimônio cultural, aos direitos humanos, estimulando o
aperfeiçoamento e o cumprimento da legislação que instrumentalize a
consecução dos objetivos dispostos no estatuto social.

O Instituto Cultural e Social Maranata foi declarado de utilidade
pública municipal em 30/6/2005, por meio da Lei nº 2.849.

Assim, por preencher os requisitos da Lei nº 12.972, de 1998,
esperamos o apoio dos nobres pares à aprovação do projeto ora
apresentado.

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

REQUERIMENTOS
Nº 1.047/2007, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja

formulado apelo aos Correios com vistas à reabertura do posto dos
Correios no Bairro Nacional. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 1.048/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Maj. Márcio dos Santos
Cassavari pelos relevantes serviços prestados ao Estado, no
comando da 5ª Cia. do 1º Batalhão da PMMG. (- À Comissão de
Segurança Pública.)

Nº 1.049/2007, do Deputado Zezé Perrella, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Passa-
Tempo pelo transcurso do 96º aniversário desse Município. (- À
Comissão de Assuntos Municipais .)

Nº 1.050/2007, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, em que
solicita seja formulado voto de congratulações com a atleta
uberlandense Letícia Ferreira pela brilhante participação nos Jogos
Parapan-Americanos 2007.

Nº 1.051/2007, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, em que
solicita seja formulado voto de congratulações com a atleta
uberlandense Joana Santos pela conquista da medalha de bronze, da
medalha de prata e da medalha de ouro no salto em distância nos
Jogos Parapan-Americanos 2007.

Nº 1.052/2007, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, em que
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solicita seja formulado voto de congratulações com o atleta
uberlandense Carlos Antônio Trindade Cassim por sua brilhante
participação nos Jogos Parapan-Americanos 2007.

Nº 1.053/2007, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, em que
solicita seja formulado voto de congratulações com o atleta
uberlandense Rodrigo Rosa Carvalho Marques pela conquista da
medalha de prata no levantamento de peso, categoria peso pesado,
nos Jogos Parapan-Americanos 2007.

Nº 1.054/2007, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, em que
solicita seja formulado voto de congratulações com a atleta
uberlandense Pollyane Miranda por sua brilhante participação nos
Jogos Parapan-Americanos 2007.

Nº 1.055/2007, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, em que
solicita seja formulado voto de congratulações com o Centro Municipal
de Excelência Esportiva pelo apoio aos atletas uberlandenses que
participaram dos Jogos Parapan-Americanos 2007.

Nº 1.056/2007, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, em que
solicita seja formulado voto de congratulações com o Instituto Virtus
pelo apoio aos atletas uberlandenses que participaram dos Jogos
Parapan-Americanos 2007.

Nº 1.057/2007, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, em que
solicita seja formulado voto de congratulações com o Uberlândia Tênis
Clube pelo apoio aos atletas uberlandenses que participaram dos
Jogos Parapan-Americanos 2007.

Nº 1.058/2007, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, em que
solicita seja formulado voto de congratulações com a Associação dos
Paraplégicos de Uberlândia pelo apoio aos atletas uberlandenses que
participaram dos Jogos Parapan-Americanos 2007.

Nº 1.059/2007, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, em que
solicita seja formulado voto de congratulações com a Fundação
Uberlandense de Turismo, Esporte e Lazer pelo apoio aos atletas
uberlandenses que participaram dos Jogos Parapan-Americanos
2007.

Nº 1.060/2007, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, em que
solicita seja formulado voto de congratulações com o Sesi pelo apoio
aos atletas uberlandenses que participaram dos Jogos Parapan-
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Americanos 2007.
Nº 1.061/2007, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, em que

solicita seja formulado voto de congratulações com a Associação dos
Deficientes Visuais de Uberlândia pelo apoio aos atletas
uberlandenses que participaram dos Jogos Parapan-Americanos
2007. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 1.062/2007, da Comissão de Transporte, em que solicita seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes com vistas à construção
de uma passarela no km 517 da BR-040, no Município de Contagem.

Nº 1.063/2007, da Comissão de Transporte, em que solicita seja
formulado apelo ao Superintendente da 6ª Unidade de Infra-estrutura
Terrestre do DNIT com vistas à construção de uma passarela nas
proximidades do km 517 da BR-040, no Município de Contagem.

Nº 1.064/2007, da Comissão de Saúde, em que solicita seja
formulado apelo ao Secretário de Saúde com vistas à promoção de
ações que resultem em acordo entre os Estados de Minas Gerais e de
São Paulo para o atendimento de habitantes de Municípios do Sul de
Minas em unidades hospitalares paulistas.

Nº 1.065/2007, da Comissão de Saúde, em que solicita seja
formulado apelo ao Presidente do TJMG com vistas à interdição das
instalações do serviço de perícias médicas do Fórum Lafayette, em
Belo Horizonte, até que sejam feitas as adequações indicadas pela
Vigilância Sanitária para o seu funcionamento.

Do Deputado Bráulio Braz em que solicita seja incluído no seminário
legislativo “Meio Ambiente, Mineração e Sociedade - Políticas para a
Sustentabilidade”, a ser promovido por esta Casa, o tema “Mineração
de Bauxita em Minas Gerais”, com destaque para a região da Zona da
Mata. (- À Mesa da Assembléia.)

Do Deputado Célio Moreira e outros comunicando a implantação da
Frente Parlamentar de Luta contra a Aids. (- À Mesa da Assembléia.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Educação, de Meio Ambiente e do Trabalho.
Registro de Presença

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - A Presidência registra
com muita alegria a presença, nas galerias, dos alunos do ensino
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médio da Escola Estadual São João Batista, de Morro do Ferro.
Desejamo-lhes boa estada aqui e agradecemo-lhes a visita e a
presença.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Boa-tarde. É até hilário, mas gostaria
de compartilhar essa informação com os Deputados desta Casa, além
de dar conhecimento dela à população de Minas Gerais. Estamos
travando uma verdadeira batalha em defesa do povo contra os valores
absurdos da conta de energia elétrica. Em Minas Gerais, praticamente
existe o monopólio de uma empresa, que controla quase 97%,
atendendo a 17 milhões de habitantes. Por causa desse monopólio,
temos no Estado uma das energias mais caras do Brasil, o ICMS mais
caro do País. Como hoje o ICMS é 30%, somando-se mais a tarifa por
dentro, chegamos a mais de 47%.

Sabemos que a Cemig é uma empresa poderosíssima. Está
publicado em todos os jornais e foi notícia no jornal “Estado de Minas”,
em 10/5/2007, o seguinte fato: “Cemig teve lucro. O lucro cresce e
atinge R$406.000.000,00 apenas em três meses” - isso não é no ano,
não. Essa questão incomoda muitas pessoas, porque a empresa
solicitou, para o ano de 2007, um reajuste de 20,88%. A Aneel
concedeu 6,5%, mas a Cemig, não satisfeita, fez e protocolou um
recurso a essa agência, que está aqui em minhas mãos e que deve
ser julgado até abril do ano que vem, data que coincidirá com a
revisão tarifária que acontece de cinco em cinco anos. Na última
revisão tarifária, Minas Gerais teve um aumento de mais de 30%, ou
seja, a energia em Minas aumentou mais de 30%.

Agora, qual é a nossa luta? Primeiro é garantir que esse recurso da
Cemig seja negado. Já fizemos uma visita oficial à Aneel em nome da
Comissão de Assuntos Municipais - eu, como Presidente, e estava
presente também o Deputado Federal Elismar Prado.

Está aqui a lista de presença. Solicitante, Deputado Weliton Prado;
assunto, reajuste da tarifa da Cemig; data, 16 de julho, às 17 horas,
sala de reuniões da Agência Nacional de Energia Elétrica em Brasília,
solicitando que esse recurso da Cemig seja negado. O Deputado
Federal Elismar Prado também já aprovou, por unanimidade, na
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Comissão de Defesa do Consumidor, e o Tribunal de Contas da União
está tomando todas as providências para realizar uma auditoria para
verificar os últimos reajustes da conta de energia elétrica.

Juntando tudo isso à mobilização e à participação popular, temos a
possibilidade de diminuir o valor da energia elétrica para o ano que
vem, a exemplo do que aconteceu em São Paulo com a Eletropaulo,
que abaixou sua tarifa em 12%. Com certeza, isso incomoda muita
gente, porque os dividendos representam muito dinheiro. Pelas
informações que temos aqui, no material do Sindieletro e do
Sindifisco, os dividendos foram da ordem de R$1.000.000.000,00. Os
acionistas receberam, apenas de dividendos, R$1.000.000.000,00. É
muito dinheiro!

Estamos fazendo uma campanha em todo o Estado de Minas
Gerais. Pintamos alguns muros com a frase: “A energia mais cara do
Brasil”. Se considerarmos o consumo acima de 90kWh, o ICMS e os
encargos, temos a energia mais cara do Brasil. Isso está causando
muito incômodo. Aliás, a Prefeitura Municipal de Uberlândia, numa
decisão arbitrária, totalmente ilegal, está achacando as pessoas.
Fiscais estão notificando as pessoas fora do seu horário de trabalho,
às 7 horas da manhã, tirando fotos e dando o prazo de 6 horas para
que apaguem o muro, alegando código de postura. Mas, se
verificarmos dentro do princípio constitucional, a população tem o
direito à livre expressão, tem o direito de se manifestar. Esse é o
direito de todo cidadão, previsto na Constituição. Aos amigos do rei
pode tudo. As grandes placas, os grandes painéis, empresas
funcionando sem o “habite-se”. Mas, quando é uma luta em defesa da
população, existem milhares de problemas.

Temos um painel na frente do Parque de Exposição que está lá há
algum tempo. Como a exposição agropecuária começa hoje com um
grande “show”, a Prefeitura usou um carro a serviço da Cemig para
retirar a placa. A legislação municipal prevê que o cidadão tem 60 dias
para a regularização, após a notificação. A Prefeitura utilizou-se, de
forma irregular, de um veículo a serviço da Cemig para tentar retirar
nossa placa. Nosso pessoal subiu no “outdoor” e disse que só tiraria
aquela placa dali se passassem por cima deles. Houve uma grande
comoção popular, com matéria divulgada nos jornais, inclusive o
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“Chumbo Grosso”.
As pessoas ficaram revoltadas, sem entender por que a Prefeitura

tomou as dores da Cemig, encampando uma luta ilegal, usando o
poder da máquina administrativa. A população está coberta de razão.
Não canso de citar, em todas as oportunidades, D. Luciano, um dos
religiosos mais respeitados de toda a história do nosso país, que
morreu lutando por uma revisão humanitária da conta de luz. Foi
arcebispo de Mariana e Presidente da Confederação Nacional de
Bispos do Brasil. Ele concedeu uma entrevista ao Sindieletro, e disse:
“Temos encontrado muito sofrimento. As contas são muito elevadas, e
não se trata mais de ter água quente para o banho, mas de poder
acender algumas luzes para enfrentar a noite, os idosos, para tomar
um remédio e as mães, para amamentar o filho. Muitas pessoas não
têm emprego ou a renda não dá nem para se alimentarem”. O
desconforto é ter, na conta de energia elétrica, um dos maiores
problemas do orçamento doméstico. Muitas pessoas pedem
orientação técnica para reduzir o consumo sem perder o direito à
energia, e também não são atendidas.

Aí vai a longa entrevista com o D. Luciano. Ele até retratou: “Há
quatro meses, levei para o Presidente da Cemig, Djalma Morais, em
Belo Horizonte, uma caixa com estas contas que as pessoas me
trazem, mostrando os valores anteriores e os atuais. Também propus
que a empresa garantisse aos pobres com consumo de até 100kW
por mês a gratuidade da energia, como já é feito em Curitiba, no
Paraná, e fiquei na expectativa. O gás faz falta em uma casa, mas
para a energia não há alternativa. Infelizmente, não há resposta à
população, e me pergunto quem vai falar por ela, já que os pobres não
vão até a diretoria da Cemig. Aí gostaria de falar diretamente com o
Sr. Governador, pedindo para rever a tarifa de energia para essas
pessoas, que deve ser ou subsidiada ou beneficiada pela revisão
desses custos”.

Isso é verdade. Hoje estamos pagando pela expansão da Cemig.
Estou apresentando um projeto de lei que proíbe a Cemig de adquirir
qualquer ação se não for majoritária. Adquiriu ações no Rio de
Janeiro, em São Paulo - da Eletropaulo Metropolitana - e no Brasil
inteiro. Está expandindo e jogando os valores no cálculo do aumento
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da conta de energia elétrica. E quem paga essa expansão é o cidadão
de Minas Gerais, o pobre, o trabalhador, as microempresas e as
pequenas empresas, que já não agüentam pagar tantos impostos e
têm uma das maiores dificuldades na conta de energia elétrica. Se a
conta tivesse valor mais baixo, poderia haver expansão e geração de
mais emprego e renda. O grande problema das microempresas e das
pequenas empresas, dos pequenos proprietários rurais - que têm de
possuir um resfriador de leite, que depende de energia -, é que não
estão dando conta de pagar a conta de energia, por causa do valor
muito elevado - principalmente os pobres.

Mas, para expandir e comprar ações em outros Estados, não há
problema. Compram, e quem ganha dinheiro são os especuladores,
quem investe nas ações da empresa. E jogam essa conta para o
cidadão pagar por meio da conta de energia. Isso é muito injusto, e
não podemos permitir.

Continuaremos lutando, não nos acomodaremos em momento
algum, podem ter certeza. O uso absurdo da máquina administrativa,
em Uberlândia, da Secretaria de Serviços Urbanos para pagar muro, o
uso de todos os artifícios, até irregulares, porque o código de posturas
deixa bem claro que há o prazo de 60 dias para a regularização de
qualquer painel. A utilização, irregularmente, do veículo da Cemig só
nos dará mais ânimo para levantar a cabeça e continuar a luta. Fazer
um grande movimento em todo o Estado de Minas Gerais:
movimentos sociais organizados, os estudantes, os trabalhadores, as
igrejas, todos os setores se mobilizando e fazendo uma grande frente.
Ir à audiência pública, que é obrigatória e antecederá o processo de
revisão tarifária, com o maior número de pessoas já visto nesse
processo. Fazer gestão e pressão para que, em abril do ano que vem,
possamos garantir uma redução na conta de energia elétrica. Já
recebemos inúmeras ameaças, até de morte. O pessoal, distribuindo
material nas ruas, já recebeu várias ameaças, mas não vamos parar.
Continuaremos até o fim. Não temos medo, sabemos que é uma
empresa poderosa, os lucros são milionários, bilionários, mas é
fundamental a mobilização de toda a população, porque a conta é
muita cara em Minas Gerais.

Não tem cabimento a conta, em Minas Gerais, ser 76% mais cara
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que em São Paulo, mais de 100% mais cara que no Amapá, 73%
mais cara que em Brasília e 38% mais cara que em Goiás. O povo
não agüenta mais os valores absurdos. Além disso, há o ICMS - os
valores mencionados não incluem o ICMS nem os encargos, senão
seriam bem maiores. Somente neste governo a conta de energia
elétrica aumentou quase 100%. Nos últimos 10 anos, aumentou mais
de 500%. E os salários dos servidores, também dobraram? Não. O
IPVA e a taxa de licenciamento aumentaram, e muito. A tributação
aumentou. O Orçamento do Estado dobrou - era de
R$17.000.000.000,00 e hoje é de R$32.000.000.000,00. O salário do
servidor da segurança pública e do professor também dobrou? Não,
isso não aconteceu.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Deputado Weliton Prado,
parabenizo V. Exa. por, mais uma vez, tratar de assunto tão
importante. O governo do Estado precisa tomar providências urgentes
com o intuito de rever a questão do aumento abusivo dessas tarifas
cobradas tanto pela Copasa quanto pela Cemig.

Nesta semana, visitei várias comunidades rurais do Norte de Minas,
especialmente em Varzelândia. Tive oportunidade de visitar várias
casas de uma comunidade rural onde a média do valor das contas de
energia, depois de estabelecido o “Luz para Todos”, é de R$200,00,
R$300,00 e, em alguns casos, até de R$400,00. Todavia, as pessoas
só têm três lâmpadas e duas tomadas em casa. Aliás, isso também
está acontecendo na reserva indígena dos xacriabás, em São João
das Missões. Portanto, é preciso verificar o que está acontecendo. Há
algo errado aí.

A Deputada Elisa Costa (em aparte) - Deputado Weliton Prado,
parabéns. Também me pergunto como é possível a população de
Minas pagar uma tarifa de energia elétrica tão cara; os professores e
educadores pagarem uma energia tão cara com o salário que
recebem em Minas Gerais.

Gostaria de dizer algo rapidamente. O nosso Estado encontra-se no
18º lugar em termos de salário-base neste país. O Acre é o Estado
que mais paga de piso - R$1.568,00 -; Tocantins, R$1.031,00; Amapá,
R$977,00; Rondônia, R$928,00; São Paulo, R$716,00; Mato Grosso,
R$723,00; Rio Grande do Norte, no Nordeste, R$713,00; Amazonas,
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R$563,00; Alagoas, R$490,00; Espírito Santo, R$515,00; Paraíba,
R$500,00; Santa Catarina, R$484,00; Sergipe - mais uma vez no
Nordeste -, R$448,00; Rio de Janeiro, R$431,00; Distrito Federal,
R$414,00; e Minas Gerais, R$390,00 - 18º lugar no Brasil. Isso é uma
vergonha para os mineiros. Muito obrigada.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, gostaria de finalizar o
meu pronunciamento e agradecer à Deputada Elisa Costa e ao
Deputado Paulo Guedes os apartes. Isso é uma realidade. Hoje,
muitas vezes, o professor não tem condições de pagar a energia
elétrica, às vezes, o que mais pesa no orçamento familiar. A conta de
luz muitas vezes é mais cara do que a prestação da casa própria.
Essa é uma grande contradição, pois Minas Gerais é um dos Estados
que mais produz energia. Não justifica ser um dos Estados que cobra
uma das energias mais caras do Brasil. Não nos amedrontaremos e
continuaremos na luta até o fim. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Luiz Tadeu Leite.

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Sr. Presidente, Deputados, aqueles
que nos acompanham por meio da TV Assembléia em suas casas, em
todo o interior de Minas Gerais, e alunos que, para a nossa honra, se
fazem presentes nas galerias.

Com muita alegria e prazer, concedo aparte ao Deputado Vanderlei
Miranda. Deputado Pastor Vanderlei, agradeço-lhe ceder-me seu
tempo para usar este microfone nesta tarde.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Cedi-lhe o tempo com
muita alegria. O colega pode sempre contar com essas pequenas
demonstrações de companheirismo neste Parlamento.

Aproveitando que estamos ao vivo para mais de 200 cidades de
nossa bela Minas Gerais, gostaria de comunicar que, na próxima
segunda-feira, a Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e
Cooperativismo, cujo honroso ofício de presidir cabe a mim, fará uma
visita ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, com a
intenção de somar, de unir a nossa voz e o nosso esforço aos dos
colegas Deputados Federais e também aos grandes parceiros desse
projeto de trazer para esse aeroporto parte do tráfego aéreo, tanto de
passageiro quanto de cargas, aproveitando que temos o melhor
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aeroporto do Brasil, em condições plenas de abrigar parte desse
movimento, principalmente neste momento tão crítico da aviação
aérea do Brasil. Quando digo que é o melhor aeroporto do Brasil, não
o faço como mineiro que sou, faço-o reproduzindo as palavras do
Ministro da Defesa Nélson Jobim, que já o elegeu como o melhor do
Brasil.

Somando forças, como disse, temos como aliado desse projeto o
Vice-Presidente da República, José Alencar. Quero crer que na
segunda-feira faremos mais do que uma visita. Será a demonstração
de esforço e de disposição desta Casa de lutar por um pedaço desse
bolo que hoje está praticamente todo concentrado em São Paulo,
trazendo para cá grandes benefícios por meio dessa movimentação.

Então, fica o meu convite a todos os colegas que quiserem fazer
conosco essa visita na segunda-feira. Estaremos lá às 14 horas,
recebidos pelo Presidente da Infraero, Wilson Massa. Teremos,
também, a companhia de algumas autoridades do Estado, entre elas a
nossa Secretária de Turismo, Érica Drumond, que, com certeza, junto
conosco, está nessa empreitada. Quero crer que seremos vitoriosos
no tocante à conquista de um pedaço desse bolo para Minas Gerais,
para o Aeroporto Internacional Tancredo Neves. Muito obrigado, meu
colega Deputado Luiz Tadeu Leite.

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Parabenizo o Deputado Pastor
Vanderlei, Presidente da Comissão de Turismo. Está empenhado em
colocar o Aeroporto de Confins na rota obrigatória de principal
aeroporto do Brasil, atraindo divisas e progresso para o nosso Estado.
A Assembléia de Minas, por intermédio de V. Exa., toma a frente
desse movimento. Portanto, V. Exa. é merecedor de todo o nosso
aplauso.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, anteontem, como estava dizendo,
em Brasília, a bancada do Norte, composta por Deputados votados na
região do Norte de Minas, esteve em audiência com o Ministro dos
Transportes, Alfredo Nascimento. Outro não poderia ser o motivo da
visita que não a BR-135.

No começo deste ano, estivemos em Brasília levando um projeto
desenvolvido pela Associação Comercial e Industrial de Montes
Claros para o DNIT, objetivando a reconstrução, a ampliação, a
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construção e o alargamento de pontes da BR-135, em especial o
trecho entre a BR-040 e Montes Claros.

Nós que somos de Montes Claros, do Norte de Minas, bem sabemos
como essa rodovia esteve em situação periclitante e ainda inspira
cuidados, embora tenha sofrido um tratamento superficial nos últimos
meses. Sabemos que, quando vierem as chuvas, o que foi feito lá não
agüentará, e os buracos voltarão.

Enquanto isso, estamos aguardando do Ministério dos Transportes a
autorização para a licitação. Foi o que fomos buscar em Brasília
anteontem, reforçados pela bancada de Deputados Federais também
votados no Norte de Minas. Lá estivemos em audiência com S. Exa. o
Ministro dos Transportes.

Havia dificuldades técnicas, mas estão sendo transpostas. A
garantia do Sr. Ministro é que dentro de 60 dias estarão prontas as
reformas do projeto, que poderá ser licitado. Por essa razão é que
marcamos para o dia 8 de novembro a volta dos Deputados da
bancada do Norte a Brasília para uma nova audiência, quando
teremos o prazer de receber do Sr. Ministro a autorização para a
licitação. Esse obstáculo poderá ser transposto ainda neste ano, para
que no começo do ano que vem se iniciem as obras de alargamento e
de revitalização da BR-135.

Bom, ainda, é assinalar que a BR-135, no trecho Itacarambi-Manga-
Montalvânia, também já possui autorização para ser licitada, na
mesma época. É um esforço da bancada do Norte, da qual faz parte o
Deputado Paulo Guedes, a quem, com prazer, concedo aparte.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Deputado Luiz Tadeu Leite,
primeiramente quero parabenizá-lo, assim como a toda a bancada do
Norte, com a qual estivemos em Brasília, visitando o Ministro Alfredo
Nascimento.

Quero apenas trazer-lhes uma informação. O trecho Manga-
Montalvânia está um pouco mais adiantado. Depois de concluída a
audiência, o Secretário Executivo convidou-me a visitar a obra. Estive
também aqui no DNIT, em Minas Gerais. Já temos parecer favorável
da Procuradoria do Estado, que recebeu o projeto do DER, e a
licitação feita em 2002. O processo agora se está dirigindo à
homologação. Se homologado pelo Diretor do DNIT em Minas Gerais,
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poderão ter início imediato as obras de Manga a Montalvânia. O
outros trechos, de Itacarambi a Manga e de Montalvânia a Cocos, na
Bahia, serão licitados também, já com recursos garantidos no PAC.

Parabenizo-o por lembrar um tema tão importante para o Norte de
Minas e para a nossa região.

O Deputado Luiz Tadeu Leite - V. Exa., Deputado Paulo Guedes,
uma revelação da política do Norte de Minas, votado que foi
predominantemente naquela região, sabe e reconhece muito bem a
importância da reconstrução da BR-135 e da implantação em um
trecho que ainda não possui nada, o qual V. Exa. defende tão bem
porque toda a região está na dependência dessa obra.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, acabamos de apresentar a esta
Casa o Projeto de Lei nº 1.447/2007, que determina isenção do
pagamento de ICMS referente à água, aos esgotos e à eletricidade - o
qual envolve, em Minas Gerais, a Copasa e a Cemig -, àquelas
entidades filantrópicas, educacionais e de saúde sem fins lucrativos.
Trata-se de uma iniciativa desta Casa, que esperamos seja bem
recebida pelo governo do Estado, cujo objetivo é incentivar, dar apoio,
mínimo que seja, a milhares de entidades filantrópicas do Estado de
Minas Gerais, que precisam de ajuda para desenvolverem bem suas
atividades.

No projeto, fizemos constar as condições necessárias para que haja
a isenção desse ICMS sobre as contas de água, de esgoto e de luz
elétrica. Queremos que, com isso, haja incentivo até para que mais
entidades surjam em razão desse benefício, desse apoio que passam
a ter, a fim de que possa ser dada assistência melhor àqueles
desvalidos e abandonados pela sorte.

Falando em desvalidos, Sr. Presidente, Srs. Deputados, ontem,
integrando a Comissão de Direitos Humanos, estivemos em audiência
pública na cidade de Ponte Nova para conhecermos de perto as
causas dessa tragédia, dessa chacina que provocou a morte, após
incêndio, de 25 presos da cadeia pública daquela cidade. Como Vice-
Presidente da Comissão de Direitos Humanos, estivemos naquele
Município com os demais membros dessa Comissão, quando ouvimos
o Delegado de Polícia e o Corregedor da Polícia Civil, que começam a
apurar os fatos. Ouvimos, ainda, familiares e viúvas de presos.
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Temos muita apreensão por aquilo que conseguimos depreender da
nossa visita. Ao que parece, em Ponte Nova havia quatro gangues,
todas ligadas ao tráfico de drogas, as quais foram desbaratadas por
um trabalho magnífico feito pelas Polícias Civil e Militar. Estavam na
cadeia pública de Ponte Nova, onde cabem 60 ou 70 presos, 170
detentos, número muito acima da capacidade máxima. Parece que
houve lá um acerto de contas. A Comissão de Direitos Humanos está
analisando os fatos, e uma comissão do Ministério Público também
estará, por ordem do Procurador-Geral, apurando, por meio de um
inquérito civil, as causas do acontecido.

Estamos achando até mesmo que a Polícia Civil, por meio de sua
Corregedoria, não terá condições de isenção para apurar em toda a
sua extensão esse acontecimento. Daí, reivindicamos a presença da
Polícia Federal para apurar o episódio.

Ao que parece, trata-se de uma gangue que queria acertar contas
com a outra, quando houve uma certa negligência por parte de
policiais que tomavam conta da cadeia. De tal sorte que, no dia do
acontecido, houve um churrasco para comemorar a suposta saída, ou
a promoção de um policial civil, não ficando ninguém na delegacia
para dar guarda, custódia aos presos. O que se viu foi que, nessa
mesma noite, por “coincidência” - e podemos usar ou não aspas, se
assim quisermos -, aconteceu a tragédia. Presos de uma cela
conseguiram sair com uma certa facilidade e abrir a outra. Há marcas
de tiros pelas paredes da cadeia que visitamos, mas ninguém foi
ferido. A arma pode ter sido usada muito mais para atemorizar ou
garantir a supremacia de um grupo sobre o outro. Talvez nem
quisessem cometer os homicídios que foram cometidos. Entretanto,
ninguém consegue dominar um episódio como esse quando está por
acontecer. E o resultado foi essa tragédia. Houve negligência e
imprudência. Tudo isso deverá ser apurado.

O mais grave é que, no dia seguinte, na hora de fazer os
levantamentos iniciais, todos os demais presos que ficaram vivos
tiveram de assinar uma nota de culpa como participantes de um
homicídio coletivo, praticamente um genocídio. Isso foi visto com uma
pressa muito grande em culpar inocentes.

Na Comissão de Direitos Humanos, entendemos que essa chacina
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de Ponte Nova ficou marcada - ficará marcada na história de nosso
Estado -, e precisa ser apurada a fundo. Querendo ou não, foi o
segundo maior acontecimento do gênero na história brasileira. O
primeiro deles é Carandiru, e o segundo é esse em Ponte Nova,
Minas Gerais.

A Comissão de Direitos Humanos, reunida ontem em Ponte Nova,
tomou diversas providências. Pediu, inclusive, ao governo do Estado,
a construção de um presídio para o qual o Prefeito de Ponte Nova se
dispõe a doar o terreno adequado.

Não é possível que perdure a situação hoje existente. Em Minas
Gerais, ainda há 15 mil presos sob a responsabilidade das Polícias
Civil e Militar, quando deveriam estar todos, em conformidade com a
Lei de Execução Penal, sob à responsabilidade da Secretaria de
Defesa Social.

Infelizmente, o fato está trazendo todo esse clima de intranqüilidade.
Se em Ponte Nova havia 170 presos para 70 vagas, em muitas outras
comarcas do Estado há uma superpopulação ainda maior e mais
grave que essa que se viu. Então, podemos dizer que, a qualquer
momento, poderá acontecer uma situação igual ou pior em outras
comarcas de Minas Gerais. Nós, daqui, rezamos para que isso não
aconteça. Agradeço a tolerância de V. Exa., Sr. Presidente, e dos
demais Deputados pelo tempo, em excesso, que ultrapassamos.
Muito obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura - Concedo aparte ao nobre Deputado
Ademir Lucas.

O Deputado Ademir Lucas (em aparte) - Deputado Carlin Moura,
agradeço a gentileza de ceder-me parte do seu tempo.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, há 10 dias desapareceu em
Contagem o conhecido e respeitado Prof. Reginaldo Nunes Pinto, da
Escola Estadual Francisco Firmo de Matos, que fica precisamente na
principal via pública da cidade, a Avenida João César de Oliveira. O
Prof. Reginaldo levava uma colega em casa no seu veículo, quando
foi visto pela última vez. No dia seguinte, seu veículo apareceu
incendiado na região do Barreiro. Decorridos 10 dias, não se tem
nenhuma notícia sobre o seu desaparecimento.
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Quero fazer esse comunicado a esta Casa e, através dele, à
Comissão de Direitos Humanos, aqui representada pelo Deputado
Tadeu Leite. Esperamos que a Assembléia faça um apelo às
autoridades policiais do Estado, para que investiguem, de forma mais
acurada, esse desaparecimento, que está gerando intranqüilidade,
além de desespero em seus familiares. Portanto gostaria de solicitar à
Assembléia que, juntamente ao Executivo e à Polícia Civil,
aprofundem as investigações, a fim de que, se Deus permitir, seja o
professor encontrado vivo e devolvido a sua família, porque todos
estão desesperados. Ontem, sua mãe esteve na Assembléia, e
pudemos perceber seu desespero e sua busca pelo apoio desta Casa
Legislativa, como Casa do povo preocupada com tantas questões,
conforme demonstrado aqui, hoje.

Gostaria que esta Casa se debruçasse nesse caso, juntamente com
os aparelhos policiais do Estado - e talvez até da União - para que se
possa investigar e buscar uma solução para o caso do
desaparecimento do Prof. Reginaldo Nunes Pinto na Avenida João
César, no Eldorado, em Contagem.

Agradeço ao Deputado Carlin Moura a oportunidade de fazer essa
comunicação.

O Deputado Carlin Moura - Quero reforçar as palavras do ilustre
Deputado Ademir Lucas. Ainda ontem, Deputado, recebi em meu
gabinete a visita de Diretores do Sindi-UTE de Contagem, que
também nos fizeram a denúncia. Imediatamente, elaboramos um
requerimento dirigido às Comissões de Direitos Humanos e de
Segurança Pública para que nos auxiliem, assim como à família do
professor e aos órgãos competentes, a fim de que seja feita rigorosa
apuração dos fatos. De antemão, solidarizo-me com todos os
familiares, colegas e alunos da escola.

A denúncia de V. Exa. veio a calhar, porque faço uso desta tribuna
para justamente comemorar os 96 anos do nosso Município hoje, dia
30 de agosto. Como Deputado daquela querida cidade, assim como V.
Exa., Deputado Ademir Lucas, e o Deputado Durval Ângelo, não
poderia deixar de fazer esse registro no Plenário desta Casa. É
importante que o povo mineiro saiba um pouco da história do 2º maior
Município de Minas Gerais, que é Contagem.
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Em rápidas palavras, farei um relato para o povo mineiro conhecer a
belíssima história da nossa cidade de Contagem.

Na época do Brasil-Colônia, a Coroa portuguesa mantinha o controle
sobre os territórios ocupados através de postos avançados chamados
“postos de registro”. Tais postos fiscalizavam e registravam todo o
movimento de pessoas e mercadorias, cargas e tropas. Ali os
viajantes, mercadores de escravos e tropeiros eram obrigados a parar
e, enquanto as mercadorias eram registradas, aproveitavam para
descansar, aliviar os animais de carga e até fazer negócios. Como as
viagens eram longas, tais postos serviam também como referência
para abrigo e pernoite. Com o tempo, em torno de alguns deles,
surgiam plantações de roças e criação de gado para sobrevivência.

No inicio do século XVII, nas terras da sesmaria do Cap. João de
Souza Souto Maior, num terreno conhecido como Sítio das Abóboras,
foi instalado um desses postos de fiscalização.

Em 1715, D. Brás Baltasar refere-se a esse posto, ao escrever no
termo da junta: “quanto ao gado, se levantarão registros como o que
está posto nas Abóboras”. Em torno desse posto, surgiu um pequeno
povoado. A população ergueu uma capela para abrigar o santo
protetor dos viajantes, São Gonçalo do Amarante, e logo surgia o
arraial de São Gonçalo de Contagem - uma homenagem ao santo e
uma referência à contagem das cabeças de gado, de escravos e
mercadorias para serem taxadas.

Em 1854, o arraial foi elevado à categoria de paróquia, separando-
se da paróquia do Curral del-Rei. Em 30/8/11, foi elevado à condição
de Município, com o nome de Contagem. O Município compreendia os
Distritos de Contagem, Campanhã, Venda Nova, Vera Cruz e Vargem
da Pantana.

A partir dos anos 30 do século XX, Contagem passaria a ocupar um
lugar central no desenvolvimento mineiro. Durante o IV Congresso
Comercial, Industrial e Agrícola realizado em Belo Horizonte, em
1935, surgiu a proposta de concentrar atividades industriais mineiras
em uma área específica. Essa proposta tinha como objetivo superar o
atraso econômico mineiro e representava uma aposta no caminho da
industrialização.

Como resultado dessa nova orientação política, em 1941, o
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Governador Israel Pinheiro inaugurou o sistema de distritos industriais
que seria gradualmente construído em Minas Gerais, ao longo das
décadas seguintes. A criação do Parque Industrial, mais tarde
denominado Cidade Industrial, em Contagem, nas proximidades da
Capital, foi a primeira e principal medida resultante dessa nova
política.

A Cidade Industrial Juventino Dias, como foi chamada, foi instituída
pelos Decretos-Lei nºs 770, de 20/3/41, e 778, de 19/6/41, mas só foi
implantada em 1946. A instalação da Itaú, no ramo do cimento, e da
Magnesita, no ramo de refratários, funcionou como alavanca para
imprimir confiança e credibilidade ao projeto e, ao final dos anos 1950,
a Cidade Industrial havia-se transformado no maior núcleo industrial
de Minas Gerais.

Em 1970, também por iniciativa do setor público, foi constituído o
segundo grande projeto de expansão industrial em Minas. Mais uma
vez, o foco foi localizado em Contagem. Por força da Lei Municipal nº
911, de 16 de abril, foi implantado o Centro Industrial de Contagem,
mais conhecido pela sigla Cinco. O projeto previa a instalação de 100
fábricas e a geração de 20 mil empregos, com recursos do então
BNDE, 40%, e da própria Prefeitura de Contagem, 60%.

Com os anos, em torno dessa base industrial, desenvolveu-se uma
extensa malha de serviços e equipamentos públicos.

Destaca-se a criação do entreposto Centrais de Abastecimento de
Minas Gerais S.A., Ceasa Minas, ainda em 1974, e o surgimento do
Eldorado, verdadeiro centro comercial da cidade atualmente. O Ceasa
é o mais diversificado do Brasil e ocupa o 2º lugar nacional em vendas
de hortifrutigranjeiros.

A tradição urbano-industrial da cidade deixou suas marcas na
formação da paisagem urbana, na cultura e no caráter da gente de
Contagem. Contagem desponta, no cenário brasileiro, não apenas
pelas lideranças que tem oferecido ao Estado e ao País, mas também
por sua contribuição ao patrimônio democrático, que os brasileiros têm
construído. Basta que se lembre da greve metalúrgica de 1968, um
dos símbolos nacionais de resistência ao Regime Militar.

Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana, queremos homenagear todo
o povo de Contagem. Contagem é o exemplo da junção de dois
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fatores que considero fundamental. O primeiro deles diz respeito à
intervenção do Estado na economia do planejamento. O
desenvolvimento industrial da cidade de Contagem se deu com a
intervenção do Estado na economia. Da mesma forma que o Centro
Industrial de Contagem - Cinco - também se deu com a força
propulsora do setor público, do setor de planejamento do investimento
público, como forma de melhorar a vida do povo.

O segundo pilar do desenvolvimento de Contagem e o mais
importante é justamente a força do trabalho do operário. Essa cidade
é identificada com o árduo trabalho do seu povo, no dia-a-dia das
fábricas. Contagem é uma cidade que tem a cara do operário, que é a
marca maior do patrimônio que a nossa cidade constrói e que é
referência para o Estado de Minas Gerais e para o Brasil.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Obrigado, Deputado
Carlin Moura. Apenas para fazer coro com V. Exa., gostaria de enviar
os meus parabéns para a nossa jovem cidade de Contagem, que
completa 96 anos e que tem dado uma contribuição muito grande,
principalmente para o contexto metropolitano, sendo hoje,
seguramente, a mais importante cidade da nossa região metropolitana
e uma das mais importantes do nosso Estado, dando-nos uma
contribuição muito grande. Além disso, do ponto de vista político,
Contagem também tem grande participação nas decisões de tudo
aquilo que acontece na nossa Capital e no entorno dela, com as
cidades que compõem a chamada Região Metropolitana.

Sem querer abusar de V. Exa, já que V. Exa. fala de
desenvolvimento, é importante registrar que hoje, pela manhã,
realizamos uma audiência pública importante, nesta Casa, e que nos
preocupa muito e creio que também, ao colega, uma vez que
Contagem também é uma cidade com vocação industrial e comercial
muito forte.

Na referida audiência, tratamos do problema do Simples Nacional,
que está tirando o sono dos pequenos empresários e
microempresários do nosso país. Existem, hoje, cerca de 500 mil
empresas no País, que, pelo fato de não poderem transferir crédito de
ICMS, estão fadadas ao fechamento, isto é, destinadas ao
encerramento de suas atividades, caso não haja uma mudança
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urgente no entendimento da lei que hoje regula essa questão no
nosso Estado, especialmente.

Então, ao trazer a notícia dessa audiência, gostaria de convocar V.
Exa. a se unir conosco nesse discurso, em favor de encontrarmos
uma saída para que esses pequenos empresários e microempresários
não fechem suas portas, já que o efeito cascata disso é devastador.

Muito obrigado, Deputado Carlin Moura.
O Deputado Carlin Moura - Agradeço as palavras do nobre

Deputado Vanderlei Miranda.
Gostaria de homenagear todos os operários de Contagem e a nossa

juventude, que irá comemorar, no dia 30 de agosto, o aniversário da
cidade, com a realização da maior gincana no espaço de
confraternização da juventude e de todos os “gincaneiros” de
Contagem, a quem enviamos o nosso forte abraço; e a todos aqueles
que ajudaram a construir Contagem, no setor executivo.

Homenageio e envio um forte abraço a nossa grande Prefeita Marília
Campos e a todos aqueles que ajudaram a construir Contagem. E, no
setor legislativo, quero homenagear todos os meus ex-colegas
Vereadores, que também têm contribuído muito para o progresso e o
crescimento da nossa querida cidade de Contagem. Faço essa
homenagem em nome do meu querido Vereador Dimas Fonseca, que
hoje apresentará um projeto na Câmara pelo fim do nepotismo em
Contagem, o qual gerará uma grande discussão e contribuirá para o
desenvolvimento de Contagem. A todos os contagenses o nosso
abraço. Viva aos 96 anos da nossa querida Contagem!

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca - Boa-tarde, Sr. Presidente, Sras.
Deputadas e Srs. Deputados. Inicialmente, gostaria de fazer
referência aos 96 anos da cidade de Contagem e enviar nosso abraço
à Prefeita Marília Campos. Sou bancário e tive o prazer de conhecê-la
há muitos anos, ainda como militante da oposição bancária, em 1982,
no Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte. Aliado a ela, travamos
muitas batalhas sindicais importantes para diversas conquistas para
os bancários de Belo Horizonte e do Brasil. Portanto, Marília, receba
nosso abraço. Desejamos que seu trabalho continue sendo símbolo
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de sucesso, conquistas e melhoria da qualidade de vida de toda a
população de Contagem.

Quero também cumprimentar as pessoas que nos estão assistindo
pela TV Assembléia. O que me traz aqui hoje é a preocupação com as
queimadas e com os malefícios que elas trazem à biodiversidade, ao
nosso planeta e principalmente ao homem, que é produto da natureza
e, muitas vezes, causador dos seus próprios males. Um grande
estudioso dos tempos atuais, o sociólogo Edgar Morin, já disse que o
homem, apesar de haver-se denominado duplamente sábio - “Sapiens
sapiens” -, também é demente. Ele o caracteriza, com muita
propriedade, como “Sapiens demens”, alertando para esse
componente de desequilíbrio e demência que se revela em casos
graves, como a destruição ambiental que ameaça a vida no Planeta. E
as queimadas são mais um tópico das agressões ambientais que
assolam Minas Gerais e o Brasil.

É importante sabermos que alguns atos que às vezes julgamos
inofensivos, como jogar guimbas de cigarro na beira das rodovias, é
uma das causas da destruição, pelo fogo, do que nos é mais caro, a
natureza. Outra ação imprevidente do
homem é a queima dos pastos. Cerca de 65% dos incêndios em
Minas Gerais acontecem, porque as pessoas colocam fogo nas
pastagens. Desastres ambientais de grandes proporções ocorrem por
causa desse descuido do homem com natureza.

Quem viaja constantemente pelo Estado - e os nossos Deputados o
fazem cotidianamente -, principalmente por minha região, o Noroeste
de Minas, uma das mais atingidas, pode perceber ao longo do
caminho vários focos de incêndio e a destruição completa da
vegetação. Isso sem falar que o uso indiscriminado do fogo causa a
destruição de microorganismos responsáveis pela fertilidade da terra,
acaba com cercas e pastagens em propriedades rurais, ocasiona a
morte de animais silvestres e domésticos e prejudica as comunidades
que vivem nessas localidades.

Só nesta semana, pegaram fogo o Parque Grande Sertão Veredas,
em Chapada Gaúcha; a Floresta Estadual do Uaimií; o Parque
Estadual do Ibitipoca; o Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, em
Miradouro; a Área de Proteção Ambiental Cachoeira das Andorinhas,
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em Ouro Preto; o Parque Estadual da Serra do Intendente, em
Conceição do Mato Dentro; o Parque Estadual do Pico do Itambé e o
Parque Nacional da Serra do Cipó.

A situação é muito grave. Apesar de grande parte dos incêndios
serem controlados e apagados, existem prejuízos incomensuráveis
que fragilizam a vida do homem na Terra.

A nossa imensa riqueza natural constitui um verdadeiro patrimônio
científico, tecnológico, econômico e, muitas vezes cultural, que precisa
ser preservado. As queimadas têm como conseqüência perdas
permanentes e irreversíveis de materiais genéticos disponíveis no
meio ambiente.

Nesta época do ano, a falta de chuva, a alta temperatura e a baixa
umidade relativa do ar fazem com que a vegetação fique muito seca,
pronta para pegar fogo.

É preciso compreender quanto estamos próximos do agravamento
da crise ambiental. Só para termos uma idéia, o MG Tempo-Cemig e a
PUC Minas registraram na última segunda-feira, 27 de agosto, o dia
mais quente no mês de agosto em 15 anos. A umidade relativa do ar
atingiu 14%, índice próximo do registrado em desertos e bem abaixo
do considerado aceitável pela Organização Mundial da Saúde, que é
de 20%. Essa condição climática agrava o calor e aumenta a
incidência de doenças respiratórias como bronquites, sinusites e
rinites alérgicas.

De acordo com a Cemig, houve um aumento dos focos, de 36,6%,
entre 1º de janeiro e 31 de julho deste ano, em relação ao mesmo
período do ano passado.

Até o dia 7 deste mês, foram detectados 3.848 incêndios, contra
2.818 nos primeiros seis meses de 2006. São 71,1% do total de focos
de incêndio concentrados nas regiões Norte, Noroeste, do Triângulo e
do Vale do Paranaíba.

Em julho, o índice de incêndios subiu 18% em relação ao mesmo
mês de 2006. Alguns especialistas afirmam que a situação deve piorar
até outubro, pois estamos passando por um período de seca fora do
normal.

Srs. Deputados, vejam os números levantados pela Cemig de
janeiro a julho deste ano: foram 791 focos de incêndio no Noroeste de
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Minas, 767 no Norte de Minas, 267 no Vale do Jequitinhonha, 84 no
Vale do Mucuri e 1.178 no Triângulo e no Alto Paranaíba; na região
central do Estado foram detectados 221, 91 no Vale do Rio Doce, 62
no Oeste mineiro, 176 no Sul e, Sudoeste, 29 no Campo das
Vertentes, 75 na Zona da Mata e 107 na Região Metropolitana de Belo
Horizonte, totalizando 3.848 focos de queimadas em apenas seis
meses.

Esses dados me deixam muito preocupado, porque as queimadas
não só aceleram o efeito estufa, como estão diretamente ligadas a
mudanças drásticas na formação de nuvens, podendo diminuir a
ocorrência de chuva, extremamente necessária para nossas lavouras
e atividades pecuárias.

Tudo está relacionado. Se há mudanças na formação das nuvens e
não chove, somos prejudicados, até economicamente, pois o preço
dos alimentos sobe, mexendo no bolso de todos nós. Além disso, nas
áreas queimadas, as plantas custam a renascer, a fumaça altera a
composição da atmosfera e pode chegar a reduzir em até 60% a
radiação solar, necessária para a fotossíntese das plantas. Vale
ressaltar que as queimadas estão contribuindo com 10% das
emissões de gás carbônico.

Por esses e outros motivos, a prevenção e o combate aos focos de
incêndios em vegetações são prioridade da área do meio ambiente. A
prevenção permanente é a melhor maneira de evitar os danos
causados pelos incêndios florestais. As campanhas de prevenção
junto à população, principalmente nas comunidades que vivem no
entorno das áreas preservadas, são muito importantes. Campanhas
educativas, treinamento de brigadistas voluntários, sensibilização
quanto ao uso correto do fogo devem ser práticas constantes.

Os mineiros merecem uma salva de palmas, pois são exemplo de
consciência cidadã planetária, com a existência de mais de 2.500
brigadistas voluntários. Em 2006, foram realizados 20 treinamentos e
formados 472 brigadistas. Para 2007, a previsão é que sejam
realizados outros 10 treinamentos, que irão capacitar mais 300.

Também devemos nos responsabilizar pela natureza e pela
permanência de todas as espécies na Terra, por isso é importante
ligarmos para os órgãos responsáveis, quando detectarmos algum
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foco de incêndio. Liguem para o IEF - 0800 283 2323 - ou para o
Corpo de Bombeiros - 193.

Aproveitando o final do nosso pronunciamento, gostaríamos também
de alertar para alguns procedimentos: “É proibido o uso de fogo em
áreas de reservas ecológicas, preservação permanente e parques
florestais. Quem cometer o crime ambiental terá de responder a
processo, com possibilidade de prisão, e deverá pagar multa pelo
dano ambiental causado; faça queimadas somente com autorização
do IEF e do Ibama e de forma controlada, com a construção de
barreiras que impeçam a propagação das chamas; apague com água
o resto do fogo em acampamentos para evitar que o vento leve as
brasas para a mata; não jogue pontas de cigarro próximo a qualquer
tipo de vegetação; não acenda fogo a menos de 15 metros do limite
das faixas de segurança das linhas de transmissão e distribuição de
energia elétrica; não realize queimadas numa distância inferior a 15
metros de rodovias e ferrovias”.

Acredito que um dos papéis do parlamentar é alertar e conscientizar
a população. Se temos um canal como a TV Assembléia, que nos
permite divulgar mensagens para diversos lares mineiros, nada mais
justo que usar essa ferramenta a serviço também da preservação
ambiental. Obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, todos
que nos acompanham aqui, na Assembléia mineira, e pela TV
Assembléia, gostaríamos hoje de dar seqüência à abordagem de um
assunto extremamente importante, pois, ontem, pelo tempo curto, só
pudemos iniciar os nossos comentários. Até porque tratamos também
de um assunto igualmente importante, em relação à educação, os
salários dos nossos professores, que precisam ser reajustados, o piso
salarial que o Governador, em boa hora, resolve definir como sendo
no mínimo R$850,00 para uma jornada de meio horário, 24 horas
semanais, podendo chegar a R$1.700,00 como piso para dois
vínculos.

Mas hoje queremos tratar do assunto saúde, que, como disse, não
foi possível abordar com a devida profundidade ontem, em que pese a
termos tido, ontem mesmo, reunião na Secretaria de Saúde. Mas não
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foi a primeira e, com certeza, não será a última para tratar de um
assunto extremamente relevante: o atendimento aos pacientes com
câncer no Centro-Oeste mineiro, em Divinópolis e cidades vizinhas.
Alguns pacientes vêm até de outras regiões, haja vista que hoje temos
naquela cidade um dos melhores hospitais especializados no
tratamento de câncer de Minas Gerais e, podemos dizer, do Brasil. Foi
um hospital construído por meio de uma luta que envolveu a força do
poder público e da sociedade civil - um trabalho de solidariedade que
pude testemunhar desde o primeiro momento, quando ainda era
Vereador na cidade e, depois, no período em que fui Prefeito. Hoje
esse é um hospital extremamente importante, e, com o apoio da
Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste, a Acccom, tem
salvado milhares de vidas.

Mas poderia estar fazendo mais, não fossem as dificuldades do SUS
e, às vezes, da burocracia, e não podemos ser derrotados pela
burocracia. É inevitável reconhecermos que a falta de dinheiro para
atender a toda a demanda da saúde é um grande empecilho, mas não
podemos aceitar, de maneira alguma, que, existindo um hospital bem
instalado, um corpo clínico adequado, com capacidade de
atendimento, um paciente deixe de ser atendido. E aí é importante
destacar que o Governador Aécio Neves já, há vários anos, desde seu
primeiro mandato, determinou - e isso está funcionando em todo o
Estado, portanto, lá também deveria haver condições para tal - que
todo paciente que buscasse o tratamento de câncer dentro do SUS,
indiferentemente de a cidade já ter esgotado seu teto, ou seja, o
volume previsto no Orçamento do SUS, deveria ser atendido, e o
governo se comprometeria a pagar sob a forma de extrateto todo o
atendimento feito.

Assim ocorreu em todos os lugares, e, desde o ano passado,
comunicamos ao Secretário Municipal de Saúde de Divinópolis, em
reunião feita em Belo Horizonte, na Secretaria de Estado, que esse
procedimento estava autorizado. Já naquela época, o Secretário
Municipal alegou que havia um aspecto impedindo a Secretaria
Municipal de autorizar esse atendimento e receber o extrateto: o
Secretário justificava - e até hoje continua fazendo o mesmo - que o
Município de Divinópolis tem previsto, no Orçamento do SUS, um
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volume de recursos da ordem de R$2.000.000,00 por mês, para todos
os atendimentos de saúde previstos para o SUS. Esse é o chamado
teto da gestão plena, é o volume de Orçamento que, por mês, é
depositado para a cidade na conta do Fundo Municipal para atender
às internações hospitalares, à hemodiálise, às cirurgias cardíacas, ao
tratamento de câncer, etc., e, no caso de Divinópolis, soma
R$2.000.000,00.

Qualquer Secretário Municipal de Saúde compreende melhor o que
estou falando. Estou dando maiores detalhes, pois o cidadão que está
nos acompanhando, às vezes, não conhece como funciona o
processo. Funciona da seguinte forma: o Estado prevê que, em uma
determinada região, haverá um volume de pacientes e calcula o tanto
previsto para gastar no tratamento na área de hemodiálise. Isso se,
naquela cidade, houver o serviço de hemodiálise. Se não, o dinheiro
para atender àquele paciente daquela cidade, para hemodiálise
especificamente, pode ser referenciado, pactuado para outras
cidades.

Então, Divinópolis recebe R$2.000.000,00 por mês para atender
quem mora em Divinópolis e para atender quem mora em outras
cidades que são referenciadas para Divinópolis. No caso do câncer,
por exemplo, como não existe um hospital especializado em cada
cidade, o volume de dinheiro destinado a esse tipo de tratamento vai
para Divinópolis, para que possa dar esse atendimento. Pois bem, o
Secretário Municipal falava que esses R$2.000.000,00 que ele recebe
por mês têm de ser comprovados por meio de um programa de
computador em que se lançam todos os atendimentos feitos pelo SUS
- quantas pessoas foram internadas, quantas fizeram hemodiálise,
quantas fizeram cirurgia cardíaca, quantas receberam tratamento de
câncer. Tem de ser comprovado que o Município gastou os
R$2.000.000,00 com atendimento de saúde, sem falar, é claro, no
dinheiro que a própria Prefeitura de Divinópolis é obrigada a aplicar na
saúde. Hoje temos a Emenda nº 69 à Constituição Federal, que
determina que cada Município tem de aplicar, em saúde, no mínimo
15% do seu Orçamento, o Estado tem que aplicar 12%, e a União tem
que aplicar 10%, e assim cada ente federado. O Secretário dizia que
recebe R$2.000.000,00 por mês e que, na hora de prestar contas,
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embora gaste o dinheiro com saúde, não consegue comprovar que
gastou R$2.000.000,00. Diz que ultrapassa o teto do câncer, que,
dentro desses R$2.000.000,00, é algo em torno de R$300.000,00 a
R$350.000,00 por mês, mas que, mesmo assim, não consegue
comprovar que gastou os R$2.000.000,00. Disse que não tinha como
comprovar extrateto para receber.

Isso ocorreu há mais de um ano. Com isso, o Secretário de Estado
Marcos Pestana, na minha presença, disse ao Secretário Municipal de
Divinópolis: “Já vi isso acontecer até mesmo em cidades grandes
como Divinópolis. Aconteceu em Juiz de Fora, no passado. Se você
quiser, mando uma equipe para assessorá-lo na justificativa do gasto
do dinheiro da saúde”. O Pronto-Socorro Regional atende toda a
região e sempre diz que não vem dinheiro de nenhuma cidade. É
pactuado, é referenciado. Divinópolis acaba recebendo o dinheiro de
urgência e emergência de Carmo do Cajuru e de outras cidades, pelos
atendimentos que faz em determinadas especialidades. Chegamos a
sugerir ao Secretário as internações feitas. Então Divinópolis acaba
recebendo um pouco pelos atendimentos que faz.

O certo é que esse pronto-socorro que construímos interna muita
gente, mas o Secretário não tem tido como justificar aquela internação
para receber o dinheiro do SUS, porque o pronto-socorro não é
credenciado como hospital. O Secretário de Estado disse que o
ajudaria a credenciar o pronto-socorro como hospital, para que
pudesse justificar seus gastos para efeito da burocracia advinda de lei
federal.

Não foi o Secretário de Estado que inventou essa justificativa. Uma
lei federal é que determina que o SUS funcione desta e dessa forma.
O dinheiro é depositado na conta da Prefeitura, e a Prefeitura tem que
prestar contas no final do mês, dizendo quanto gastou com saúde.
Isso é o mínimo que se pode esperar do gasto com dinheiro público. O
Secretário de Divinópolis não manifestou disposição de aceitar essa
sugestão, mas, pelo contrário, disse que não concordava. E continuou
não autorizando os atendimentos de câncer, alegando que iriam
extrapolar o teto, mesmo o governo de Minas Gerais garantindo que
teria como pagar esse extrateto, desde que o Secretário se
dispusesse a atender às exigências e comprovar os gastos.
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Sr. Presidente, tenho lutado para convencer o Secretário Municipal a
superar esse impasse, mas vejo, por fim, que não podemos aceitar
que, por um erro do Município, o cidadão não só de Divinópolis mas
de todas as cidades vizinhas, que precisa de um atendimento tão
importante, seja prejudicado. Então, nesta semana, estive
conversando com o Governador Aécio Neves e lhe disse que não vejo
outra alternativa: em que pese ao fato de as regras serem feitas para
todos - e a regra se aplica a Divinópolis assim como se aplica a
Uberaba, a Montes Claros, a Juiz de Fora e a outras cidades -, diante
da situação crítica que estamos vivendo, é necessário que se reúnam
conosco, em Divinópolis, o Secretário ou o Secretário Adjunto, Dr.
Antônio, um médico que, por sinal, nos atendeu muito bem, e todos os
Secretários da região, para que possamos pôr um ponto final que
solucione esse problema. Que se aumente, de forma objetiva, o teto
específico para a oncologia, para tratamento de câncer, aproveitando
a capacidade instalada do Hospital do Câncer, a capacidade técnica
dos seus médicos, atendendo a toda a demanda da região e,
obviamente, pagando por essa demanda ao Hospital do Câncer do
Centro-Oeste, porque ele tem os seus custos, os seus médicos, e,
como todos sabemos, é um tratamento caro, dispendioso -
radioterapia, quimioterapia e demais serviços.

O Governador foi extremamente objetivo, ligou para o Secretário
Marcus Pestana, que também tem sido atencioso. O Secretário e o
Secretário Adjunto se comprometeram a ir a Divinópolis. Estou já em
contato com o Dr. Augusto, Diretor Regional, e estaremos, nos
próximos dias, numa reunião em Divinópolis, com todos os
Secretários Municipais da região, com a diretoria do Hospital do
Câncer e com o Secretário de Estado, para que possamos ter esse
problema definitivamente resolvido.

Na oportunidade - e já concluo, Sr. Presidente -, aproveitei para falar
ao Governador que, indiferentemente de a Prefeitura de Divinópolis
querer ou não querer assumir mais um hospital, precisamos da
construção de mais um hospital público ou filantrópico naquela cidade.
Estou falando de uma região com quase 2 milhões de habitantes,
onde, quando eu era Prefeito, só na cidade de Divinópolis havia algo
em torno de 500 leitos, pelo SUS, disponíveis para a população. Isso
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se reduziu à metade. Hoje, o Hospital São João de Deus é quase o
único dando atendimento a média e a alta complexidades. Felizmente,
ainda temos o apoio do Hospital Santa Lúcia, com alguns leitos, que
estão diminuindo gradativamente, e já há o anúncio do desejo de não
ter convênio com o SUS. Trata-se de um hospital particular.

Tem que haver mais um hospital público ou filantróprico, para a
ampliação da oferta. E o Governador, prontamente, comprometeu-se
a incluir isso no Orçamento do Estado para que, já no ano que vem,
tenhamos a construção de um hospital em Divinópolis, atendendo não
apenas o cidadão do Município, mas o de toda a região Centro-Oeste
mineira, para termos esse problema solucionado.

Sr. Presidente, essa é uma forma de darmos satisfação à população
do Centro-Oeste e de agradecermos ao Governador e ao Secretário
Marcus Pestana, que atenderam ao nosso pedido e encaminharão, na
próxima semana, o Dr. Antônio, Secretário Adjunto, um profissional
competente, para se reunir conosco em Divinópolis. Ele deverá levar
conosco uma proposta objetiva de atender a esse pleito, para que
possamos solucionar o problema do atendimento ao paciente de
câncer.

Vejo aqui o Deputado Inácio Franco, de Pará de Minas, região onde
trabalhamos juntos, com os Deputados Doutor Rinaldo, parceiro nessa
luta, Paulo Cesar e Antônio Júlio. Afinal, não há briga política ou
disputa política, muito menos com o Secretário Municipal ou o Prefeito
de Divinópolis. O que não se pode é, em nome da burocracia, deixar
de atender um cidadão que precisa. O Estado fez a sua parte, desde o
primeiro momento, colocou-se à disposição para pagar o extrateto,
está pagando nas outras cidades do Estado, que autorizaram e até
criaram uma nova série histórica. E o Estado já publicou uma portaria
aumentando o teto dessas outras cidades. Como não foi autorizado
em Divinópolis, não se criou uma nova série histórica, não se
aumentou o teto. Mas não vamos desistir, buscaremos uma solução,
ainda que represente um tratamento específico para o problema do
Hospital do Câncer do Centro-Oeste mineiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se Deus quiser, teremos esse
problema resolvido nos próximos dias.

2ª Parte (Ordem do Dia)
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1ª Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Ademir Lucas) - Esgotada a hora
destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião,
com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente
da próxima reunião.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, os
Requerimentos nºs 1.062 e 1.063/2007, da Comissão de Transporte, e
1.064 e 1.065/2007, da Comissão de Saúde. Publique-se para os fins
do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Educação - aprovação, na 21ª Reunião Ordinária, em 29/8/2007, dos
Projetos de Lei nºs 827/2007, do Deputado Arlen Santiago, 918/2007,
da Deputada Rosângela Reis, 1.213/2007, do Deputado Célio Moreira,
1.244/2007, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, 1.303/2007, do
Governador do Estado, e dos Requerimentos nºs 901/2007, do
Deputado Paulo Cesar, 914/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
916/2007, do Deputado Deiró Marra, 925/2007, do Deputado Weliton
Prado, 944/2007, da Deputada Ana Maria Resende, 945 a 947/2007,
do Deputado Délio Malheiros, 961 e 962/2007, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, 965/2007, do Deputado Luiz Tadeu Leite, 983/2007, do
Deputado Carlin Moura, 994/2007, do Deputado Wander Borges, e
995 a 997/2007 e 1.000/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de
Meio Ambiente - aprovação, na 21ª Reunião Ordinária, em 29/8/2007,
do Projeto de Lei nº 1.395/2007, do Deputado Tiago Ulisses; e do
Trabalho - aprovação, na 6ª Reunião Extraordinária, em 29/8/2007,
dos Projetos de Lei nºs 402/2007, do Deputado Sebastião Helvécio,
1.322/2007, do Deputado Alberto Pinto Coelho, 1.334/2007, do
Deputado Mauri Torres, 1.348/2007, do Deputado Carlin Moura,
1.359/2007, do Deputado Antônio Júlio, 1.362/2007, do Deputado
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Doutor Viana, 1.370/2007, do Deputado Célio Moreira, 1.371/2007, do
Deputado Jayro Lessa, 1.373/2007, do Deputado Luiz Humberto
Carneiro, 1.374/2007, do Deputado Padre João, 1.380 e 1.382/2007,
do Deputado André Quintão, 1.384/2007, do Deputado Bráulio Braz,
1.385/2007, do Deputado Doutor Rinaldo, 1.388 a 1.391/2007, do
Deputado Doutor Viana, e 1.393 e 1.394/2007, do Deputado Tiago
Ulisses (Ciente. Publique-se.).

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Paulo
Guedes, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 30
minutos. Com a palavra, o Deputado Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, Deputadas e
Deputados, público presente e todos que nos assistem pela TV
Assembléia em mais de 300 cidades de Minas Gerais, são vários os
assuntos para tratar neste momento. Iniciaremos fazendo uma
cobrança à Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa -,
que terminou o serviço, todas as obras de abastecimento com água
do Rio São Francisco para a cidade de Itacarambi.

As obras já estão concluídas desde o início do ano, prontas para
serem inauguradas. Já estamos no final do mês de agosto, e até hoje
a Copasa não marcou a inauguração dessa obra tão importante para
a população da minha cidade, Itacarambi.

Por várias vezes, estive visitando a cidade, inclusive neste fim de
semana. Estive com os Vereadores Sebastião, Tiãozinho do PT;
Dezinho Nascimento; Rudimar Barbosa, nossa Liderança lá e outros
companheiros que, há tempos, vêm me cobrando para que
pressionemos a Copasa a fazer a inauguração do sistema de
abastecimento da cidade, que até hoje é feito por meio de posto
artesiano, apesar de a cidade estar à beira do Rio São Francisco.

Então, a cidade está há oito meses com o serviço concluído, mas,
até hoje, a Copasa não inaugurou o sistema de água. A justificativa,
Sr. Presidente, que o pessoal da Copasa tem dado não procede. Não
há nada que justifique um tão grande atraso de inauguração do
sistema de abastecimento, para dar àquela população uma água de
qualidade. Segundo os Vereadores me relataram, o motivo de a água
não ter sido inaugurada é relativo à agenda da Secretária do
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Desenvolvimento para o Norte de Minas, Elbe Brandão, votada
naquela localidade.

Gostaria de dizer ao Presidente da Copasa que sou o Deputado
majoritário de Itacarambi. Se a Deputada não puder estar presente à
inauguração, faço questão de acompanhá-lo para que possamos
inaugurar o sistema de abastecimento de água o mais urgentemente
possível. Essa vontade não é só minha, mas sim de toda a Bancada
do Norte. Estão aqui os Deputados Luiz Tadeu Leite, Carlos Pimenta
e tantos outros que conhecem a realidade. Não há justificativa para a
população ficar tomando água calcária, se a obra está pronta há
meses. Não é possível a obra não ser inaugurada porque um
Secretário ou outro não tem data.

Tenho a certeza de que toda a nossa bancada estará à disposição,
para fazermos essa inauguração e para que a população possa
realizar o sonho de tomar a água do São Francisco, que é muito
melhor do que a água calcária que há anos abastece a cidade.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Deputado Paulo Guedes,
além de cumprimentar V. Exa., gostaria de reforçar a sua solicitação.

Itacarambi é uma cidade importante, localizada às margens do Rio
São Francisco. A população dessa localidade hoje bebe uma água
absolutamente incompatível com essa realidade. É como V. Exa.
disse: o Rio São Francisco está à frente, no entanto a população bebe
uma água sem nenhum tipo de qualidade.

Foi feito um serviço muito grande no Município. Foram investidos
recursos suficientes para se implatarem a estação de tratamento da
água e todo o sistema de esgotamento sanitário da cidade.

Há mais ou menos 30 dias, estivemos em Itacarambi, numa
audiência da Copasa, solicitada pela Câmara Municipal. Esteve lá o
Dr. Daniel, Superintendente de toda a região Norte de Minas, além de
representantes de Itacarambi, Vereadores e lideranças locais.
Abarrotamos a Câmara Municipal do Município. Lá eles mostraram à
população o porquê da demora. O nosso companheiro Márcio
Kangussu foi acionado, e estamos aguardando efetivamente que se
promovam os reparos finais para colocar em funcionamento o sistema
de abastecimento.

Acho que o pronunciamento de V. Exa. é importante e válido. Temos
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agora de ter uma outra abordagem em relação à Copasa. O Deputado
Getúlio Neiva está presente. Estivemos em Teófilo Otôni. As obras da
Copanor começaram pelo Vale do Jequitinhonha, mas temos
inúmeros Municípios do Norte de Minas que estão na expectativa de a
Copanor agir em nossa região.

Há uma questão que não entendo. Quando se consegue a
concessão de água para o Município, consegue-se somente para a
sede. Município é Município como um todo.

Às vezes se consegue concessão para a sede do Município, mas há
um distrito muito grande, que não faz parte da concessão da Copasa.
Temos de mudar tudo isso. O Município de Teófilo Otôni é toda a
região de Teófilo Otôni, o Município de Montes Claros é toda a região
de Montes Claros. De Manga, a mesma coisa. Em Januária, por
exemplo, há a concessão para a sede, que é pequena, mas existem
11 distritos, alguns até com mais de 10 mil habitantes, que não têm
concessão.

Essas questões, Deputado Paulo Guedes, devem ser discutidas
com o Sr. Márcio. Vamos convidá-lo a vir a esta Casa para
discutirmos o que pode ser feito. Um projeto meu, que está tramitando
nesta Assembléia há sete anos e obriga a Copasa a ter concessão
total do Município, áreas urbana e rural, não sai da gaveta. Está
chegando a hora de nós, agora com a criação da Copanorte,
trazermos esse debate novamente à tona.

Cumprimento-o pelo seu pronunciamento. Temos agora a grande
oportunidade de promover uma discussão mais objetiva. Há poucos
dias, estive com V. Exa. e o Prefeito de Porteirinha, Sr. Alonso,
debatendo, na Copasa, esse atendimento à zona rural. Temos de
adiantar essa diálogo com a Copasa. Esperamos que, até o mês de
setembro, possamos finalmente inaugurar o sistema de abastecimento
de água de Itacarambi. Parabéns.

O Deputado Paulo Guedes - Muito obrigado, Deputado Carlos
Pimenta. Ficamos aguardando a decisão da Copasa, para que
possamos ir a Itacarambi, o mais rápido possível, fazer a inauguração
e darmos à população a oportunidade de realizar o sonho de tomar a
água do São Francisco, uma vez que a população se encontra à beira
do rio, mas a Copasa, que há mais de 30 anos possui a concessão,
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distribui água de poços artesianos, uma água calcária de péssima
qualidade para a população de Itacarambi.

Outro assunto, Sr. Presidente, que voltamos a tratar aqui é relativo à
BR-135, no trecho Itacarambi-Manga-Montalvânia até a divisa com a
Bahia. Estivemos, na terça-feira desta semana, juntamente com a
bancada do Norte, em Brasília, assim como com a bancada federal,
liderada pelo Deputado Federal Virgílio Guimarães, e com os
Deputados Humberto Souto, Márcio Reinaldo, Saraiva Felipe, Jairo
Ataíde, entre outros, discutindo vários assuntos referentes à BR-135.
Não só discutimos a adequação e a restauração do trevo de Curvelo a
Montes Claros, mas também do nosso trecho, o mais crítico e
esquecido, que é Itacarambi-Manga-Montalvânia até a divisa com
Bahia.

E as notícias são boas: primeiro, porque os recursos já estão
garantidos por meio do PAC; segundo, porque o trecho Manga-
Montalvânia está mais avançado. O DER, em 2002, fez o projeto e
licitou a obra desse trecho. O DER, agora, entregou ao DNIT todo o
projeto, já com as alterações e modificações feitas. Esse projeto, que
está na Procuradoria do DNIT, aqui em Belo Horizonte, já está sendo
analisado.

Estive com a Procuradora, Dra. Marília, que me disse que gostou
muito do projeto e que seu parecer será favorável. Portanto, há
grande expectativa de termos, ainda neste ano, máquinas na pista, no
trecho de Manga a Montalvânia, realizando o sonho de anos de toda
aquela população. Ficamos na expectativa de que esse anúncio seja
dado o mais breve possível.

Quero ainda, ao falar das estradas, cobrar, mais uma vez, do
governo do Estado obras referentes ao Pró-Acesso para as cidades
de Miravânia e Manga, o que inicialmente estava previsto. Não
sabemos por qual motivo esse trecho foi desviado para Miravânia a
Cônego Marinho, com o aumento - o dobro - da distância, quase
triplicando o preço da obra. A distância de Cônego Marinho a
Miravânia é de mais de 70km, e de Manga a Miravânia seria menos
de 40km.

Voltamos a cobrar do governo que retorne ao projeto original, até
porque o Município de Miravânia era um distrito da cidade de Manga e
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todas relações culturais e comerciais de Miravânia se dão com o
Município de Manga. Em Manga, está a sede da comarca; em Manga,
está a delegacia; em Manga, está o banco; é em Manga que funciona
tudo. Portanto, tirar o Pró-Acesso de Manga a Miravânia é, acima de
tudo, um contra-senso.

Aliás, estamos dando outra alternativa, caso o governo não queira
fazer o trecho Manga-Miravânia. Sugerimos que faça o trecho São
João das Missões-Miravânia. No caso, beneficiaria todos os
Municípios, e não somente Manga. Beneficiaríamos o Município de
São João das Missões, cujo trecho é menor e já há 25km de
terraplenagem pronta. Isso diminuiria o valor da obra.

Sr. Presidente, fazendo por São João das Missões, estaremos
levando o asfalto para a maior reserva indígena de Minas Gerais, dos
índios xacriabás. Estive, por várias vezes, com o Prefeito José Nunes,
que é o único Prefeito índio do Brasil e Prefeito da minha cidade, São
João das Missões.

Já cobramos do Secretário de Obras, do Diretor do DER, e
estivemos com o Secretário Danilo de Castro. Daqui a pouco, estarei
novamente com o Secretário Danilo de Castro, retomando a cobrança
para, se não puder ser feito Manga-Miravânia, que seja feito então
São João das Missões-Miravânia. No caso, as pessoas, passando por
Missões, poderão ir para Manga, Itacarambi e Januária, agregando
valor a essa obra e dando também um grande valor social, porque
seria levado asfalto à maior reserva indígena de Minas Gerais, a dos
índios xacriabás.

Finalmente, quero fazer um convite a todos os Vereadores da área
mineira da Sudene, especialmente aos Vereadores da Serra Geral,
onde, amanhã, a partir das 9 horas da manhã, no Centro Cultural
Marly Sarney, teremos o Congresso dos Vereadores da Microrregião
Serra Geral de Minas, na cidade de Janaúba.

Estou transmitindo o convite do nosso Presidente da Avams, o
Vereador de São João da Ponte, Abelardo Pimenta, que solicita a
presença de todos os nossos Vereadores da região, dos Prefeitos,
das nossas lideranças políticas, para participar do evento. Na ocasião,
discutiremos vários assuntos de interesse da região Serra Geral.
Haverá palestras importantes onde se debaterão temas como a
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reforma política, questões importantes para os Vereadores e para as
lideranças políticas da nossa região. Muito obrigado, Sr. Presidente,
pela atenção.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado

Adalclever Lopes, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento
Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Getúlio
Neiva. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo
de 30 minutos. Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados, Presidente Ademir Lucas, honra-me sobremaneira poder
ocupar a tribuna em uma sessão presidida por V. Exa. Isso porque o
nome de V. Exa. está inscrito nos anais da política de Minas nos
processos decisórios do governo do Estado há mais de 20 anos. V.
Exa. tem uma carreira política brilhante, o melhor Prefeito da cidade
de Contagem, um homem que merece o nosso respeito. Hoje tenho a
honra de estar falando nesta sessão presidida por V. Exa. Queira
receber o meu abraço, de companheiro e amigo que torce para que V.
Exa. seja conduzido nos braços do povo novamente à Prefeitura de
Contagem.

Sr. Presidente, o que me traz a esta tribuna não é apenas um
assunto, pois tenho vários para tratar. Preocupa-me muito as
discussões que estão ocorrendo em Brasília, e penso que Minas não
pode e não deve ficar afastada dessas discussões.

Nós, que já estivemos lá como Deputado Federal, sabemos muito
bem que há necessidade de a voz de Minas ser ouvida um pouquinho
mais além de suas montanhas. Essa voz é ouvida, sim. Quando nos
pronunciamos aqui, em Minas, é claro que há reflexo nos nossos
Deputados Federais, e esse posicionamento é importante para ajudar
o Brasil.

Estão discutindo a CMPF lá - se a aprovam, se a renovam ou não,
se segue em frente ou não. Lembro-me muito bem de que participei
da primeira votação. V. Exa. estava em Brasília quando criamos a
CPMF como imposto provisório para atender à saúde.
Lamentavelmente, os jeitinhos, as artimanhas do governo fizeram com
que parte desse recurso fosse retirado dessa área. Dos 0,38%
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cobrados sobre cada depósito, saque ou movimentação bancária,
apenas 0,20% vão para a saúde, 0,10% para a previdência, para o
Inamps, e 0,8% para os programas sociais como o Bolsa-Família,
reforçando as bolsas criadas pelo Presidente Fernando Henrique
Cardoso e transformando-as num grande mote para as disputas
eleitorais no nosso país.

O que acontece agora? Precisamos tentar encontrar solução para o
apagão da saúde. Vários Deputados se pronunciaram aqui hoje sobre
problemas regionais. Também existem problemas graves em Teófilo
Otôni, e o Estado tem-nos ajudado bastante. Para se ter idéia, há
R$2.000.000,00 disponíveis para o Hemocentro, R$2.000.000,00 para
o projeto Viva Vida, R$1.000.000,00 para a reforma do Hospital
Municipal, mais R$4.000.000,00 para outros tipos de atendimento,
além de medicamentos enviados gratuitamente para tentar debelar a
crise da saúde em Teófilo Otôni. No entanto a Comissão de Saúde da
Assembléia tem discutido muito a regulamentação da Emenda nº 29.
No âmbito federal, ao invés de regulamentá-la naturalmente,
automaticamente, porque uma emenda constitucional que ainda não
foi regulamentada serve de barganha, o Presidente da República está
chamando os Governadores, pressionando-os a não pedir a
redistribuição da CPMF, com parte para o governo do Estado e outra
para os Municípios. Ele está fazendo ameaças usando a Emenda nº
29, como se devessem ter medo dela. Ao contrário, somos todos a
favor da regulamentação dessa emenda. Dessa forma o governo
federal terá de cumprir a sua parte, assim como os governos
estaduais e municipais. E teremos mais recursos para a saúde.

O mais importante nesse assunto é que é estranho como, nas
entrelinhas, o governo federal tenta fazer ameaças usando a
regulamentação da Emenda nº 29. O que está por trás desse pano no
teatro nacional? O que está acontecendo? Será que os Governadores
têm medo dessa regulamentação? Acho que não. Os Municípios já
manifestaram preocupação algum dia? Não vi. Acompanho bem a
vida nacional, especialmente a dos mineiros e a dos Prefeitos.
Preocupo-me com isso, porque, quando o Inamps tomava conta da
saúde, quando não havia o SUS, gastavam-se R$85.000.000.000,00,
valor atualizado, com a saúde no Brasil. Depois do SUS, o governo
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federal gasta apenas R$35.000.000.000,00. Esses números não são
meus; estão em todos os jornais e revistas nacionais.

O povo não sabe que o governo federal, a partir da criação do SUS,
reduziu violentamente a participação dos cofres federais no
funcionamento da saúde no Brasil. Isso é terrível! Vemos problemas e
mais problemas; os Deputados vêm aqui e falam, discutem, reclamam
da situação dos seus Municípios; e, graças a Deus, o Governador tem
aplicado muitos recursos na saúde para cobrir essa dificuldade do
governo federal.

O que está ocorrendo com a CPMF? Ela precisa ser partilhada ou
acabada. É preciso acabar com a CPMF para reduzir a carga tributária
ou dar a ela a destinação de sua origem. É preciso que todo esse
recurso, em torno de R$34.000.000.000,00, volte para a saúde. Dessa
forma o governo não faria nada além de cumprir a lei que criou.

O Brasil vive uma fase de hipocrisia fantástica. Tenta-se discutir uma
lei que resista com o objetivo específico, que, com artimanhas, o
próprio governo mudou. Cria-se uma situação intranqüila. Quão
intranqüila é a situação nos Municípios!

Por que estamos lutando pelo ICMS Solidário? Porque a distribuição
do ICM, em Minas Gerais, não se adequou, como em São Paulo e
outros Estados, à distribuição fora do VAF, para reduzir essas
desigualdades regionais. A Lei Robin Hood veio, e, na época,
trabalhei para que ela viesse. Tivemos o nosso primeiro mandato de
Prefeito, lutamos e conseguimos criar a Lei Robin Hood, mas uma
parcela daquele dinheiro, que ia para as cidades mineradoras, acabou
sendo integrada ao VAF 10 anos depois da aprovação da lei.

O que ocorre? As regiões mais deprimidas do Estado, os Municípios
mais pobres do Estado continuarão naquela polêmica da década de
60. Nós, que éramos metidos a comunistas, falávamos que os ricos
estavam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Essa
é a realidade. É o que está ocorrendo.

Se o ICMS Solidário não for aplicado, os Municípios pobres ficarão
cada vez mais pobres. A região Norte de Minas, o Nordeste de Minas
e o Noroeste de Minas abrangem 40% do centro do território mineiro,
e esses 40% abrangem 19% da população. Todavia o nosso PIB é
pouco mais de 10% do total do PIB de Minas. O que significa a
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distribuição do ICM pelo VAF? O valor agregado fiscal que, na
verdade, é o movimento econômico de cada Município. Esse
movimento econômico é crescente nas regiões mais ricas e tende a
ser reduzido, paulatinamente, nas regiões mais pobres. Com o tempo,
os mais pobres vão ficando ainda mais pobres. Se não houver uma
posição equilibrada da Assembléia, para que se dê um pouquinho
desse recurso para reduzir essas desigualdades regionais, será um
drama.

Não podemos permitir que aconteça na nossa região o aconteceu
com o Nordeste brasileiro, que, há 50 anos, alimenta a indústria e a
corrupção da seca. A bancada mineira, na Câmara dos Deputados, é
a mais pobre do Brasil. As pessoas são as mais pobres, e V. Exa.
sabe tanto quanto eu que a Bancada de Alagoas é a mais rica do
Brasil. E o que é Alagoas? Lugar onde os ricos se favorecem do
sistema político e mantêm a indústria da fome, da seca. Não
queremos continuar a viver de esmola, porque, antes de redimir, ela
oprime o homem, tirando a sua capacidade de reação perante a vida,
o seu anseio de poder crescer, de querer crescer. Todos esses
aspectos nos levam a refletir sobre o que tem ocorrido no País.

A CPI do Mensalão chegou ao Supremo Tribunal Federal. O
interessante é que a maior parte dos 40 denunciados, hoje réus, são
lá de cima, do Nordeste, da indústria da seca. Quando não são
políticos de lá, são políticos de São Paulo que vieram de lá. Estão
hoje em São Paulo, pois fugiram para lá. A maioria é de São Paulo,
que veio do Norte e Nordeste. Esses políticos são frutos da indústria
da seca e da indústria da corrupção.

Ainda há pouco, em entrevista para a TV Assembléia, perguntaram-
me o que eu achava disso. Respondi que estive em Brasília
exatamente no período em que a corrupção começava a ser mais
visível e que nós, Deputados daquela época, não esperamos pela
atuação do STF e cassamos os anões do Orçamento e o Presidente
da Câmara dos Deputados. E, hoje, vemos a dificuldade sofrida pelo
Senado para livrar-se do Renan, que precisa ser cassado e afastado,
embora seja do meu partido, o que não é problema, pois ele é ladrão,
safado e por isso tem de ser tirado de lá.

Participamos desse processo doído e cortamos na própria carne
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companheiros com os quais convivíamos, mas que estavam
envolvidos em processo de corrupção. Todos eles foram afastados
pelo próprio Congresso Nacional. O Presidente da República foi
cassado pelo Congresso Nacional, e, hoje, temos de esperar que o
Supremo atue.

Sr. Presidente, elogiei a atuação do Supremo, mas gostaria de fazer
um destaque relativamente à atuação do Procurador-Geral da
República, que fez exatamente o que nós, Deputados Estaduais,
desejamos que o Dr. Jarbas faça, isso é, que assuma para si os
processos dos políticos e coloque, de fato, os ladrões na cadeia.

Não queremos proteção, como também não queremos ser vítimas
da chantagem dos Promotores inescrupulosos, que não têm
conhecimento de causa. Queremos ser julgados no mesmo patamar
de poder das demais autoridades do Estado.

Se um Promotor de Justiça pode ser processado apenas pelo
Procurador-Geral e o seu processo corre em segredo de justiça, o que
de menos tem o parlamentar para não ter tratamento igualitário com o
Promotor de Justiça? Ora, o parlamentar faz parte de um Poder, é
membro de um Poder, e o Promotor de Justiça é membro de um
órgão de um dos Poderes, mas tem a benesse de só ser processado
pelo próprio Procurador-Geral e apenas em segredo de justiça, o que
não se aplica aos políticos e, sobretudo, aos pobres Prefeitos. Nós,
Deputados, até que temos as nossas armas para nos defender, mas e
os pobres Prefeitos? Como sofrem os pobres Prefeitos, porque os
Promotores querem criar leis, quando a função de criar leis é nossa.
Estamos tranqüilos em relação a isso.

Nesta semana o Paraná deflagrou o seu processo de construção de
uma lei à semelhança da mineira, assim como o Estado do Espírito
Santo, que também já começou a elaborar sua lei. Mais do que isso,
os Deputados Federais de todo o Brasil, de vários partidos políticos,
estão-se preparando para fazer uma lei semelhante à que foi feita em
Minas Gerais, que irá vigorar em todo o território nacional.

São questões ditas de forma enfática e, na medida em que o tempo
passa, a sociedade vai tomando consciência de que estávamos
absolutamente certos, pois o nosso objetivo sempre foi trabalhar para
dar equilíbrio às forças da Justiça, sobretudo àquelas que são
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acionadas pelo advogado de acusação, que é exatamente o Promotor
de Justiça. É preciso impor limites e estabelecer que deve haver
hierarquia, disciplina e, sobretudo, respeito para com as autoridades
constituídas.

Preocupa-me a situação em que se encontra o nosso país, que vive
um momento muito conflitante, em função da hipocrisia, ou melhor,
dos vários tipos de hipocrisia: a hipocrisia governamental, a hipocrisia
da imprensa e das pessoas que se manifestam e, sobretudo, a
hipocrisia das pessoas que se julgam donas da verdade.

A revista “Veja” da semana passada - é bom que se faça
reminiscência a ela - mostrou, de forma clara, que é muito perigoso
dar poder excessivo a determinados órgãos.

Os próprios Ministros do Supremo Tribunal Federal surpreenderam-
se sendo grampeados pela Polícia Federal, que tem feito um belo
trabalho, mas não tem o direito de exacerbá-lo, grampeando os
membros do STF, a maior Corte de Justiça do País.

Tivemos um Deputado que mostrou um documento no Plenário
comprovando a existência de uma central de grampos no Ministério
Público do Estado, aqui ao lado do nosso prédio. Nunca a imprensa
tocou nesse assunto, nem rádio nem televisão nem jornal. A denúncia
foi feita, o documento foi mostrado, e ninguém disse uma só palavra.
Mas, quando tocaram nos Ministros do STF, oito páginas da revista
“Veja” mostraram a queixa dos Ministros. Por que ninguém, em Minas,
falou desse assunto, se temos a central de grampos aqui?
Denunciada e documentada em processo judicial. Ninguém falou
nada.

Nesta Assembléia, ninguém quer fazer defesa em causa própria. Há
15 dias, dando prazo de 10 dias, o Procurador-Geral pediu aos
Promotores de Justiça informação a respeito dos processos nos quais
estariam envolvidos os atuais Deputados. Não tenho nenhuma
vergonha de dizer que tenho 11 inquéritos contra mim, movidos pelo
Ministério Público. Não tenho nenhuma vergonha de dizer isso porque
sei que, lá na frente... Lamentavelmente, depois de haver sido
acusado e os inquéritos terem ido para a imprensa local e estadual. O
jornal “Estado de Minas” ofereceu-me meia página, com retrato
colorido e tudo, falando de um processo no qual fui condenado a nove
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anos e seis meses de cadeia em regime fechado. O interessante é
que esse processo se baseou em um fato sobre o qual o STF já tinha
decidido pelo arquivamento por falta de prova.

É sobre os exageros que falamos. Não podemos viver na hipocrisia
de ter uma imprensa que divulga tudo que o Ministério Público fala ou
quer, mas não divulga o que se fala a respeito dele. Aonde vamos
chegar com esse comportamento? Há Promotores de Justiça muito
bons, e a grande maioria é equilibrada. Em minha cidade, está
surpreendendo-me a atuação fantástica do Promotor Fábio Nazaré,
que está trabalhando com equilíbrio, e não precipitadamente, fazendo
o trabalho que deve ser feito, e como deve ser feito. Vários são os
Promotores que merecem o nosso cumprimento pelo belo exercício do
cargo.

Noutro dia estive em Vespasiano e conheci um Promotor de Justiça
“porreta”, como dizemos em “baianês”. Um cidadão bom de serviço e
equilibrado. O que me preocupa é aquela minoria que faz bobagem e
acaba estragando tudo. Vejam como é preocupante: em São Paulo,
um Promotor matou uma pessoa e deu mais quatro tiros em outra,
mas continua em casa, descansando e recebendo salário. O
Procurador-Geral o condena, mas a Ordem dos Advogados o
defende. Em Contagem, um Promotor ficou de férias na França
durante um ano, recebendo seu salário normalmente. Ninguém teve
peito de mostrar o nome dele, e eu vim aqui, peguei o processo e falei
o seu nome. Ninguém fala nada, a imprensa não mostra. É preciso
mostrar, como, em alguns espasmos de cidadania, a Polícia Federal
mostra Juízes ladrões, Promotores corruptos. Não importa o tamanho
do homem nem o cargo que ocupa. Se é ladrão, é ladrão. Há ladrões
de 20, 15, 12, 80 anos. Há ladrão de toda idade e em qualquer
profissão. Há médico ruim e vagabundo, advogado ruim e vagabundo,
político ruim e vagabundo.

É preciso que a sociedade veja isso, mas que não misture todo o
mundo num balaio, como se todos não prestassem. Toda categoria
tem seus defeitos, e a sociedade tem o dever de separar o joio do
trigo e de buscar aquele cidadão que, no exercício da sua autoridade,
malversou dinheiro público e praticou a pedofilia, porque temos esses
casos entre nós.
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Um amigo me disse que estou parecendo o Deputado Weliton
Prado, que “senta o cacete” na Cemig, que todos os dias fala dela, e
que eu seria mais um Deputado de uma nota só, imitando o Tom
Jobim, no “Samba de uma nota só”. Isso não é verdade. Falo desde
CPMF a apagão, SUS, Inamps e ainda comento genericamente todos
os problemas, para mostrar que esta Assembléia não pode deixar livre
esse tempo que temos para discussão dos temas estaduais e
nacionais. Não podemos deixar esse tempo passar sem nos
pronunciarmos, sem dar nossa opinião, sem buscar ir mais a fundo
em assuntos polêmicos, importantes para a vida de cada brasileiro.

Ontem, por exemplo, estava aqui uma boa platéia de professores,
que queriam discutir a questão salarial dos professores. A Assembléia
tem discutido essa questão, ela não está infensa a esse trabalho. O
Governador mandou uma proposta: enquanto o Presidente Lula disse
que o piso nacional deveria ser de R$800,00, Minas se antecipou e
estipulou um piso de R$850,00; não é muito, mas é um pouco a mais.
Acreditamos que podemos discutir esse tema para ampliá-lo. E o
caixa do Tesouro agüenta? Precisamos discutir isso. Não podemos
assistir, como houve aqui, a insultos de pessoas que deveriam ensinar
as nossas crianças a ter bons modos e boa educação. Não é esse o
nível de discussão.

As  comissões  desta Casa - aqui reclamo muito e repito várias
vezes - discutem todos os temas com todas as pessoas. A imprensa,
às vezes malformada e mal-informada, não participa das reuniões das
comissões, nas quais os assuntos são deglutidos, debatidos e
esmiuçados, contando sempre com a participação popular, com hora
e vez de todos falarem, e espera que o Plenário seja o lugar de se
fazerem todas as discussões. Não é possível discutir com os 77
Deputados todos os assuntos. Precisamos fracioná-los e, ao fazermos
isso, discuti-los amplamente com a sociedade, e é o que tem sido
feito.

V. Exa. acabou de ler, no início deste último expediente da Casa,
todas as leis que tiveram caráter terminativo nas comissões. Mas
parece que as pessoas não prestam muita atenção nesse volume de
trabalho. Na verdade, de uns tempos para cá, o Brasil passou a viver
aquilo que, na década de 70, Marshall McLuhan tratou, no seu livro
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“The mass media and the way of comunication”, a respeito da
tendência natural, aquilo que só foi entendido a partir do governo
Collor: haveria uma globalização da economia. Mas Marshall
McLuhan, já na década de 70, quando eu estava terminando meu
curso de Direito e o de Jornalismo, falava da inarredável caminhada
para a globalização. Irreversível e irremediavelmente, cairíamos na
globalização da informação, da economia e até dos hábitos e dos
costumes que se modificam a partir do conhecimento por meio da
televisão.

O “grande irmão” foi a grande figura do cinema na década de 80.
Nessa época, pregava-se que um computador controlaria a vida de
todo o mundo, e ele já está controlando parcela da vida de muitos.
Nós, homens, que queremos buscar, como buscava Teilhard de
Chardin, a hominização do homem, temos de fazer com que a
sociedade passe a ser mais hominizada, voltada para a formação do
estofo do homem.

Temos de nos preocupar com isso, temos de discutir esses aspectos
para que os nossos pósteros, aqueles que virão depois de nós, não
reclamem que ninguém advertiu, que ninguém tocou nesse assunto.
Meu caro Presidente, Deputado Ademir Lucas, acredito que podemos
prestar um grande serviço a Minas e ao Brasil se discutirmos esses
assuntos com a maior profundidade.

Dizia à imprensa da minha alegria em ver o STF classificar como
réus 40 expressões da política nacional, José Dirceu, Genoíno,
Delúbio... Três ex-Ministros do governo colocados no banco dos réus,
além de políticos. Manifestava a minha preocupação com o que dizia
Roberto Jefferson anteontem. Onde está o Ali Babá? Cadê o Ali
Babá? Os 40 ladrões já foram pegos, mas o Ali Babá ainda não
apareceu. Onde está o Ali Babá? Vamos procurar o Ali Babá do
mesmo jeito que estamos procurando o Bin Laden. Não há caça
internacional com recompensa de US$5.000.000,00 para quem der
notícia do Bin Laden? Que tal proclamarmos aqui um prêmio para
quem descobrir o Ali Babá? Onde ele está? Quem é ele? Quem é o Ali
Babá? Não podemos obscurecer esses fatos. A história precisa
registrá-los. Como eles aconteceram há quase dois anos, já
começaram a cair no esquecimento. Do mesmo jeito quando
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cassamos os anões do Orçamento, no governo Collor. Todo o mundo
já esqueceu. Tem gente que fala: mas o Collor era tão bonzinho!

Vimos na revista “Veja” da semana passada um outro aspecto
importantíssimo. Seis páginas mostrando que a elite brasileira tem
mais consciência que a classe mais pobre. Na pesquisa, disseram que
a classe mais pobre aceita que o cidadão roube. É aquele estilo
Ademar de Barros, em São Paulo, “rouba mas faz”; para o brasileiro
mais pobre, isso funciona. Porém a elite brasileira é mais exigente que
a elite dos outros países, sobretudo da América Latina - não aceita
roubalheira, não aceita molecagem, não aceita trambicagem.

Mas também é preciso que essa elite se esclareça a respeito da
demagogia barata. Ouvi discursos aqui em defesa dos professores
com cada frase demagógica fantástica. É uma beleza falar sempre a
favor dos mais pobres ou em defesa de todas as pessoas, de todas as
entidades corporativas, de todos os setores e atividades. É muito bom,
mas temos o equilíbrio necessário e suficiente para encontrar
soluções para os problemas? O que vejo? Vejo hoje uma dificuldade
enorme. Temos um Presidente da República que tem hoje um lastro
enorme com a sociedade, uma aprovação fantástica, um índice de
popularidade gigantesco. Se fosse candidato, assim como preconiza a
propaganda do Banco do Brasil - mais três, mais três, um mais dois,
três, como diz a propaganda de um terceiro mandato do Presidente
Lula -, ele dificilmente seria derrotado, pois tem hoje a importância,
junto à população, de ser o Presidente que fala diretamente aos
pobres, na linguagem dos pobres, do jeito que eles gostam. Esses
mais pobres não estão nem aí para a corrupção não, desde que a
minha Bolsa-Família chegue, desde que eu esteja levando vantagem.

Durante décadas e mais décadas, não se preocupou com os mais
pobres deste país. Agora apareceu o pai dos pobres, que está dando
alguma coisa. É claro que esse povo tem de agradecer ao Presidente
Lula, mas isso me preocupa. Preocupa-me, Sr. Presidente, porque
estamos vivendo o “apagão” da saúde. Há uma semana, o Presidente
liberou R$2.000.000.000,00 para a saúde, que estavam
contingenciados. Qual é o país sério que contingencia dinheiro de
saúde? Que reprime dinheiro da saúde?

Qual é o país sério que faz isso, meu Deus do céu? Onde estamos
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nós? Qual é o país honesto e sério que contingencia dinheiro da
saúde e da educação? Esse é um absurdo, no entanto há o jogo das
palavras - e estou tentando fazer o mesmo aqui: falar, falar, falar para
alguém ouvir. O nosso Presidente faz cinco ou seis discursos por dia e
os joga na mídia, falando sempre o que o povo quer ouvir, não fala
nunca a realidade brasileira, e ganhou a população brasileira.

Eu diria, então, que aqueles que gostam de seu país e amam sua
pátria de fato têm pela frente uma grande jornada contra a hipocrisia.
Temos que tentar desmistificar a hipocrisia na política brasileira e
mostrar ao povo a necessidade de se buscarem, doravante, governos
mais sérios e comprometidos, pois o Brasil está vivendo a grande
mentira dos apagões. Certamente, até 2010, teremos o apagão não
só da saúde, que já aconteceu, mas também o portuário, o dos
aeroportos, o da energia elétrica e o das estradas. E não adianta falar
em PAC, pois o PAC empacou, só tem 30% do dinheiro liberado até
agora. Precisamos desmistificar isso tudo e fazer a nossa grande
cruzada contra a hipocrisia. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra

a discussão, em 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 347 e 1.332/2007, e,
em 1º turno, a discussão dos Projetos de Lei nºs 994, 1.356 e
1.415/2007, uma vez que permaneceram em ordem do dia por 6
reuniões.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a reunião especial de logo mais, às
20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 29ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/8/2007

Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Roberto Carvalho
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião -

1º Painel: Composição da Mesa - Registro de presença - Execução do
Hino Nacional - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Secretário
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Dilzon Melo - Palavras do Prefeito Fernando Damata Pimentel -
Palavras do Prefeito Ubiraci Prata Lima - Palavras do Vice-
Governador Antonio Augusto Junho Anastasia - Proclamação e
Instalação da Assembléia Metropolitana - Agradecimentos - Palavras
do Vice-Governador Antonio Augusto Junho Anastasia - 2º Painel:
Composição da Mesa - Palavras do Sr. Sérgio de Azevedo - Palavras
do Sr. Fernando Luiz Abrucio - Palavras da Secretária Adjunta Maria
Coeli Simões Pires - Eleição dos representantes para o Conselho
Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano - Encerramento -
Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - Roberto Carvalho - Dinis

Pinheiro - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Bráulio Braz - Célio
Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
Durval Ângelo - Elisa Costa - Eros Biondini - Fábio Avelar - Gláucia
Brandão - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -
Lafayette de Andrada - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 14h15min,

declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro instalada a 1ª
Conferência Metropolitana da Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da
reunião anterior.

Ata
- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião à realização da 1ª Conferência
Metropolitana da Região Metropolitana de Belo Horizonte, convocada
por meio do Decreto de 11/6/2007, e realizada conjuntamente pelo
governo do Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Regional e Política Urbana e pela Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais.

1º Painel
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Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa para o 1º Painel os

Exmos. Srs. Antonio Augusto Junho Anastasia, Vice-Governador do
Estado, representando o Governador do Estado, Aécio Neves;
Desembargador Orlando Adão Carvalho, Presidente do Tribunal de
Justiça; Procurador de Justiça Carlos André Mariani Bittencourt,
representando o Procurador-Geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior;
Fernando Damata Pimentel, Prefeito Municipal de Belo Horizonte;
Vereador Totó Teixeira, Presidente da Câmara Municipal de Belo
Horizonte; Conselheiro Wanderley Ávila, representando o Presidente
do Tribunal de Contas, Conselheiro Elmo Braz Soares; e Deputado
Dilzon Melo, Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional e
Política Urbana; a Exma. Sra. Deputada Gláucia Brandão, autora do
requerimento de constituição da Frente Parlamentar Mineira em prol
da RMBH; e o Exmo. Sr. Ubiraci Prata Lima, Presidente da
Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo
Horizonte - Granbel - e Prefeito Municipal de Itaguara.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença das Exmas. Sras. Marília

Campos, Prefeita de Contagem e ex-Deputada desta Assembléia; e
Renata Vilhena, Secretária de Planejamento e Gestão; e dos Exmos.
Srs. Octávio Elísio Alves de Brito, Subsecretário de Ensino Superior,
representando o Secretário Alberto Portugal, da Secretaria de Estado
de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; Hermes Rodrigues da
Fonseca Filho, Diretor Administrativo da Cia. de Saneamento do
Paraná; Márcio Lacerda, Secretário de Desenvolvimento Econômico;
Manoel Costa, Secretário Extraordinário para Reforma Agrária;
Leopoldo Portela Júnior, Defensor Público-Geral; Hamilton Trindade,
representando a Companhia de Habitação do Estado de Minas
Gerais; Nélson Fonseca Leite, Superintendente Regional de
Distribuição da Cemig; Cel. Hélio dos Santos Júnior, Comandante-
Geral da Polícia Militar; Deputado Federal Vítor Penido, Presidente da
Frente Parlamentar Municipalista, representando o Senador Eliseu
Resende, Presidente do Democratas de Minas Gerais; Prefeito de
Ribeirão das Neves, Wallace Ventura; D. Mauro Morelli, Presidente do
Consea-MG; Sebastião Quintão, Prefeito de Ipatinga; Prefeitos Dalmo
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Vieira, de Esmeraldas; Tonico, de Brumadinho; e Carlaile Pedrosa, de
Betim; Deputado Federal Rafael Guerra; e Prefeitos de Jabuticatubas,
Fábio Moreira Santos, e de Nova Lima, Carlos Roberto Rodrigues.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvirem o Hino Nacional,

que será executado pelos músicos da Banda do Corpo de Bombeiros
Militares de Minas Gerais, 2º-Sgt. Santana e Cb. Osvaldo.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Sr. Presidente

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais tem grande
satisfação em abrigar, em seu Plenário, a 1ª Conferência
Metropolitana da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Estaremos nesses dois dias, juntamente com os governos do Estado
e dos Municípios da região, a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e os representantes dos demais órgãos
públicos e da sociedade civil, profundamente empenhados em garantir
a plena viabilidade da governança metropolitana.

Com a instalação da Assembléia Metropolitana e a eleição dos
membros do Conselho Deliberativo da Região Metropolitana de Belo
Horizonte, estaremos estabelecendo as principais diretrizes de
planejamento com as quais asseguramos um sistema de gestão
responsável pelo planejamento estratégico e operacional de todos os
Municípios envolvidos.

No âmbito da Região Metropolitana, imbricam-se políticas de
transporte e infra-estrutura viária, segurança pública, saúde,
saneamento e habitação, com minuciosas implicações jurídicas,
institucionais e de financiamento.

Reunindo um quarto da população do Estado e responsável por um
terço de seu Produto Interno Bruto, a RMBH, mesmo detendo boas
oportunidades de acesso ao trabalho, lazer, bens e serviços, convive
com bolsões de miséria e uma carência habitacional a ser combatida
com um melhor planejamento urbano e estrutural.

Com o entendimento de todos os setores envolvidos, sobretudo com
a criação da Agência de Desenvolvimento Metropolitano, estamos
dando um importante passo para equacionar o planejamento da
gestão urbana integrada. Problemas comuns, quando encarados de
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uma forma consorciada, resultam em desenvolvimento, em
crescimento e em riqueza melhor compartilhada.

Com o planejamento integrado, exigido pela complementaridade das
funções urbanas, estamos respondendo às demandas do cidadão
metropolitano, aquele que, sem se ater aos limites geográficos de uma
única cidade, vive e exerce sua cidadania na metrópole. Integrar
planejamento e ações, envolvendo os Municípios que constituem esse
tecido urbano contínuo, garante, para toda a população, uma melhor
qualidade de vida.

Para tornar real esta idéia no dia-a-dia de todos, é necessária essa
articulação, que se faz de maneira harmônica e representativa, do
poder público, da sociedade civil e dos demais atores metropolitanos.

Atendendo a uma concentração de problemas, pela gestão
compartilhada, estaremos desmanchando uma relação de
competitividade e disputa entre os Municípios, substituída pelo
atendimento à população nos mais diversos serviços de interesse
coletivo, com soluções abrangentes, equilibradas e mais justas.

A Assembléia Legislativa tem a certeza de que esta conferência é
um passo importante, decisivo e histórico para a mudança do destino
de mais de 4 milhões de mineiros, garantindo também um futuro
melhor para seus descendentes. Muito obrigado!”

Palavras do Secretário Dilzon Melo
Boa-tarde a todos! Prezado Presidente Alberto Pinto Coelho, nosso

parceiro de organização e nosso companheiro, principalmente na
preparação desta conferência, para que pudesse ser realizada com a
Assembléia Legislativa; e prezado Vice-Governador Antonio Augusto
Junho Anastasia, representando nosso Governador Aécio Neves, em
nome dos quais saúdo todos os componentes da Mesa e diversas
autoridades presentes.

Amigos, com a lei delegada de fevereiro de 2007, o Governador nos
determinou que déssemos prioridade absoluta para criar, por meio da
Sedru - tão bem capitaneada pela Subsecretária Madalena e pela
Secretária Adjunta Coeli, que trabalharam incansavelmente com os
demais parceiros -, os instrumentos necessários para a instalação da
Assembléia Metropolitana. Esforços foram feitos, e vivemos um novo
momento na Sedru, à procura de Prefeitos, dos verdadeiros parceiros
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dos Municípios, das entidades privadas e públicas, da sociedade civil,
do Crea, da Granbel e de tantos outros órgãos, para que pudéssemos
vivenciar esse novo momento na vida da nossa Região Metropolitana.
Isso nos deixa bastante gratificados e orgulhosos, porque temos a
consciência de que se trata de um desafio que nos acompanha há
quase 20 anos, na busca de soluções para os inúmeros problemas
das cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte. E hoje
estamos aqui, dando o primeiro passo para que as coisas aconteçam
efetivamente. Mas o que poderia haver de extraordinário nessa
organização? Todos sabemos que os Municípios recebem, a cada dia,
novas incumbências e novos ônus para solucionar todos os seus
problemas, porém raramente recebem os bônus ou os recursos
financeiros para fazer frente aos problemas. Com a instalação da
Assembléia Metropolitana de Belo Horizonte, por meio de um projeto
de lei do nosso companheiro e amigo Deputado Roberto Carvalho - na
pessoa do qual saúdo todos os presentes e as demais autoridades -,
esse instrumento já está criado, precisando somente sair do virtual
para a prática.

Ainda são muitos os percalços e desafios que teremos pela frente,
mas, como eu disse, a Sedru, neste novo momento, faz-se
companheira permanente, e não só pelas atribuições que lhe são
conferidas, dos Prefeitos e das representações que elegeram em seus
Municípios, na procura da solução para esses problemas.

De portas abertas e, como eu disse, em parceria com o Crea, a
Granbel, a Prefeitura de Belo Horizonte e todas as demais, a iniciativa
privada, a Sedru dá o primeiro para passo para dizer que de mãos
dadas poderemos encontrar essa solução. É difícil pensar que cada
Prefeito queira achar a solução para seu Município de forma
individualizada. Para os Municípios que fazem parte da Região
Metropolitana e que enfrentam problemas comuns a todos, haverá de
prevalecer o bom-senso e o entendimento; assim, certamente, a
solução ocorrerá para todos eles.

Embora o Presidente Deputado Alberto Pinto Coelho já o tenha feito,
damos também as boas-vindas a todos vocês: 34 Prefeitos,
representantes de Câmaras Municipais, Vereadores, organizações
civis, Oscips e entidades que, ao longo do tempo, junto com a equipe
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da Sedru, ajudaram a constituir e estabelecer este novo momento.
Sejam todos bem-vindos. O trabalho apenas se iniciou, não só nesta
instalação que fazemos agora, mas também nas que vão acontecer
hoje à tarde e amanhã, até mesmo com a posse dos membros que
farão parte do Conselho Deliberativo da Região Metropolitana.

Sejam bem-vindos, colocando à frente de tudo a certeza de que
devemos ter disposição, coragem e abnegação, para que possamos
solucionar esses problemas que são comuns a todos. Meu
agradecimento especial aos colegas Secretários de Estado que não
mediram esforços para que chegássemos a este momento: da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico; da Seplag, pelas pessoas
da Renata e do Márcio Lacerda; da Secretaria da Reforma Agrária,
pelo Manoel; da Sedese; da Secretaria de Agricultura, enfim, de todas
as secretarias, que trabalharam imbuídas do mesmo propósito de
vencer esse desafio, que é comum a todos. Agradecendo a todos,
conclamamos a instalação desta conferência, esperando que ela dê
os frutos de que todos necessitamos.

Vamos avante. Os desafios são grandes, mas reitero a coragem e a
disposição da Sedru, que, de braços abertos, espera todos os
Prefeitos. Tomando emprestada a expressão “todos aqueles que
querem o melhor Estado para se viver”, muito usada pelo Governador,
quero dizer que todos aqueles que querem um bom Município para se
viver deverão estar empenhados para vencer os novos desafios. Muito
obrigado pela presença. Que Deus abençoe todo esse trabalho, que
não foi fácil, mas que está sendo gratificante, porque vamos vencer
mais um passo desse grande desafio. Muito obrigado.

Palavras do Prefeito Fernando Damata Pimentel
Boa-tarde. Permitam-me saudar primeiramente: caro amigo Prof.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Vice-Governador do nosso Estado,
representando o Governador Aécio Neves; Deputado Alberto Pinto
Coelho, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, nosso anfitrião neste evento; caro amigo Desembargador
Orlando Adão Carvalho, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais; nosso Procurador Carlos André Mariani,
representando o Procurador-Geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior;
caro amigo Conselheiro Wanderley Ávila, representando o Tribunal de
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Contas do Estado de Minas Gerais; Deputado Dilzon Melo, Secretário
de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana; a
Deputada Gláucia Brandão, autora do requerimento de constituição da
Frente Parlamentar Mineira em prol da RMBH; meu colega Ubiraci
Prata, Presidente da Granbel e Prefeito de Itaguara, cidade da Região
Metropolitana de Belo Horizonte; Deputado Roberto Carvalho, caro
amigo, autor da lei complementar que deu origem a esse novo
desenho da Região Metropolitana, por quem saúdo os demais
Deputados; Deputado Federal Vítor Penido, por quem saúdo os
Deputados Federais; colegas Prefeitos da Região Metropolitana,
quero saudá-los na pessoa da Prefeita Marília Campos, minha colega
de Contagem, minha amiga e companheira; Vereador Totó Teixeira,
Presidente da Câmara Municipal, por quem cumprimento todos os
colegas Vereadores; Secretários Municipais, são muitos os presentes;
Secretária Renata Vilhena, da Seplag, por quem cumprimento os
Secretários de Estado; conferencista, quero mencioná-los na pessoa
do Prof. Sérgio de Azevedo, meu ex-professor e ex-colega da UFMG;
enfim, todos os presentes.

Serão duas breves palavras. Primeiramente, quero apenas registrar
minha alegria de ter a honra de iniciarmos aqui a 1ª Conferência da
Região Metropolitana de Belo Horizonte numa hora muita oportuna,
adequada. O novo desenho da nossa Região Metropolitana foi feito
por iniciativa desta Casa, por meio da Lei Complementar nº 88 - ou 89,
se não me engano -, cuja autoria foi do Deputado Roberto Carvalho,
recebeu grande impulso na gestão do Governador Aécio Neves,
especialmente com o apoio do Vice-Governador, Anastasia, e do
Secretário Dilzon Melo. Feito esse novo desenho, estamos
preparados para enfrentar o desafio apresentado pela nossa Região
Metropolitana, diria até que esse desafio é nacional, de todas as
regiões metropolitanas.

Hoje o Brasil possui 13 regiões metropolitanas nas quais vivem
aproximadamente 70 milhões de brasileiros. Só esse número mostra a
importância, a magnitude do desafio apresentado. Nós, em Minas,
estamos apetrechados para fazer o que tem de ser feito, porque
agora, sim, temos um aparato legislativo, jurídico, extremamente
moderno e contemporâneo: encontrar a forma de gestão adequada e
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eficiente para essas regiões, que agregam diversos Municípios, mas
têm um problema comum, a busca da melhoria da qualidade de vida
dos seus habitantes.

Acredito que estamos num momento adequado, mais adequado
ainda, quando constatamos que o Brasil novamente ingressa no
crescimento econômico, há um governo federal que está aportando
recursos expressivos para as gestões metropolitanas, por meio do
Plano de Aceleração de Crescimento - PAC. Só para a RMBH serão
destinados mais de R$2.000.000,00 em diversos projetos acordados,
que já estão em fase de elaboração pelo governo estadual e pelas
Prefeituras da Região Metropolitana. Teremos recursos e já contamos
com um desenho adequado para enfrentar o desafio, portanto acredito
que esta Conferência é muito oportuna.

Encerrando, a minha alegria se completa com a segunda palavra a
dizer: esperança. O que estamos fazendo não só neste evento, mas
também no Estado de Minas Gerais, na RMBH, na Capital do Estado,
que é compartilhar a gestão, o diagnóstico dos problemas, buscar
soluções consensuais e deixar de lado as divergências partidárias,
que são naturais no campo democrático, mas que serão deixadas de
lado em prol de uma gestão administrativa correta que traga
benefícios para o conjunto da população. Esperamos que tal atitude
possa servir de exemplo para outros Estados, outras cidades e outras
regiões metropolitanas.

Que esta Conferência possa iluminar um pouco o caminho do nosso
país no rumo do crescimento com distribuição de renda! Essa é minha
esperança. Bom trabalho a todos! Muito obrigado pela atenção.

Palavras do Prefeito Ubiraci Prata Lima
Gostaria de cumprimentar o Deputado Alberto Pinto Coelho,

Presidente da Assembléia; o Dr. Antonio Augusto Anastasia,
representando o governo do Estado de Minas Gerais; o
Desembargador Orlando Adão Carvalho, Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, o Procurador de Justiça Carlos
André Mariani Bittencourt, representando o Sr. Jarbas Soares Júnior,
Procurador-Geral de Justiça; o Conselheiro Wanderley Ávila,
representando o Conselheiro Elmo Braz Soares, Presidente do
Tribunal de Contas; o Deputado Dilzon Melo, Secretário de Estado de
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Desenvolvimento Regional e Política Urbana, que tem aberto as
portas da Sedru a todos os Municípios metropolitanos; a Deputada
Gláucia Brandão, pelo eficiente trabalho realizado nesta Casa em prol
dos Municípios metropolitanos, o nosso amigo Vereador Totó Teixeira,
Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte; os Srs.
Deputados e os Srs. Prefeitos metropolitanos. Senhoras e senhores,
todos envolvidos nesse processo da região metropolitana, o nosso
abraço.

Temos a certeza de que o dia de hoje se transformará num marco
histórico para a Região Metropolitana. Meu querido Deputado João
Leite, também da Região Metropolitana, essa reorganização
proposta... Até prefiro não dizer reorganização, mas sim organização,
porque a Região Metropolitana nunca teve uma organização de fato.
Os Municípios metropolitanos nunca perceberam a organização
metropolitana que de fato deveria existir, a fim de que se evitasse que
chegássemos ao processo a que chegamos. São 5 milhões de
habitantes contidos num espaço de 1,6% de todo o território mineiro,
com situações conflitantes, disparidades sociais múltiplas, situações
que não deveriam estar existindo na Região Metropolitana. O meu
querido Wallace está ali com um baixo IDH em Ribeirão das Neves,
enquanto outras cidades possuem um alto IDH.

Em termos de região metropolitana, não podemos perder de vista a
busca do equilíbrio dessa região, como o equilíbrio socioeconômico, o
equilíbrio em segurança, em saúde, em todos os setores, e tudo que
se faça de proveito e bem-estar para o nosso povo, para a nossa
gente. Região metropolitana nada mais é do que povo, do que gente,
do que esses habitantes que estão aqui, do que nossos munícipes.
Não podemos perder de vista isso. Digo sempre que nada se legitima
na região metropolitana sem a presença dos Municípios, sem a nossa
presença, a dos representantes dos Municípios, dos Prefeitos, do
povo aqui representado, pois qualquer ação que se faça nessa região
vai ao encontro desse povo. Não podemos perder de vista isso, Sr.
Vice-Governador Anastasia.

Parabenizo o nosso Governador do Estado pela percepção do fato.
Parabenizo este novo governo por essa nova ação desenvolvida em
termos de região metropolitana. Até hoje, nunca ninguém fez. Em
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termos de região metropolitana, nunca percebemos isso
concretamente. Agora, sim, podemos dizer que passamos a ter um
projeto de região metropolitana. Um projeto concreto, que tem a sua
assembléia, o seu conselho, a sua agência, o seu fundo.

Esse é um projeto que agora tem de sair do papel e ser colocado em
prática, pois esperamos resultados. Vivemos de resultados, e nossa
Região Metropolitana também espera resultados concretos que
realmente mantenham essa disparidade social em um nível
compatível com o progresso e com a situação que precisamos como
dignidade social. Isso é de suma importância. Temos de procurar não
perder o foco: o mais importante para a nossa região é o equilíbrio
metropolitano. Temos de procurar realmente esse equilíbrio.
Esperamos ter êxito e ser felizes em nossas colocações e propostas.
Muito obrigado a todos.

Palavras do Vice-Governador Antonio Augusto Junho Anastasia
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Alberto

Pinto Coelho, na pessoa do qual me permito saudar todos os
membros da mesa de honra, já aqui nominados, Srs. Prefeitos
Municipais, Srs. Deputados Estaduais e Federais, Srs. Vereadores,
Srs. Secretários de Estado, Srs. Secretários Municipais, autoridades
civis e militares, senhores membros da sociedade, que aqui acorrem
em grande número para a instalação desta 1ª Conferência
Metropolitana de Belo Horizonte. Sr. Presidente, tendo em vista a
iminência de minha palestra daqui a instantes, vou-me limitar tão-
somente a transmitir a todos os senhores os meus cumprimentos e
meu pessoal entusiasmo pela realização deste evento.

Tive a oportunidade - Deus me permitiu - de acompanhar aqui, neste
mesmo Plenário, junto com muitos senhores que estão aqui, em
setembro de 1989, a promulgação da Constituição do Estado de
Minas Gerais. Naquela época, a Constituição mineira, de maneira
inovadora, teceu considerações e um arcabouço institucional para a
Região Metropolitana de Belo Horizonte. Lamentavelmente, por
motivos que aqui vou desdobrar em instantes, esse modelo não
funcionou; entretanto Minas Gerais agora, em razão de um trabalho
hercúleo da Assembléia Legislativa do Estado, das Prefeituras
Municipais, das Câmaras Municipais e do governo do Estado,
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apresentou ao Brasil as três leis complementares que regulamentam o
marco institucional da Região Metropolitana de Belo Horizonte, cujo
primeiro passo, tão importante, está sendo dado nesta data.

O Governador Aécio Neves determinou-nos, a toda a sua equipe de
governo - a mim, ao Secretário Dilzon, aos demais Secretários -, que
de fato empenhássemos todo o nosso labor e esforço para o êxito
desse novo modelo, na medida em que o Brasil todo está aqui nos
acompanhando, pois o tema da região metropolitana é realmente um
grande desafio para os administradores públicos. Desse modo, ao ver
aqui o Plenário da Assembléia, Sr. Presidente, repleto - os senhores
parlamentares, as autoridades e a sociedade, que é mais importante -,
constatamos que todos estão aqui irmanados para, de fato, naquela
figura tão bela do nosso saudoso Prof. Paulo Neves de Carvalho, da
mancha de óleo, regulamentar esse modelo e permitir que as políticas
públicas metropolitanas se tornem efetivas a favor dos nossos
cidadãos. Muito obrigado.

Proclamação e Instalação da Assembléia Metropolitana
O locutor - Solicitamos ao Exmo. Sr. Vice-Governador a gentileza de

se posicionar no local indicado pelo cerimonial, aqui abaixo, para a
assinatura do termo de posse. Convidamos também, para a
assinatura do termo de posse, os Exmos. Srs. Deputado Alberto Pinto
Coelho, Presidente da Assembléia; Deputado Dilzon Melo, Secretário
de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana; Deputado
Ivair Nogueira, representante da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais na Assembléia Metropolitana; Fernando Damata Pimentel,
Prefeito Municipal de Belo Horizonte; Vereador Totó Teixeira,
Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte; e Ubiraci Prata
Lima, Presidente da Granbel e Prefeito Municipal de Itaguara.
Convidamos ainda, para assinarem o termo de posse, os Exmos. Srs.
Prefeitos e os Presidentes das Câmaras dos seguintes Municípios:
Baldim, Betim, Brumadinho, Caeté, Capim Branco, Confins,
Contagem, Esmeraldas, Florestal, Ibirité, Igarapé, Itatiaiuçu,
Jaboticatubas, Juatuba, Lagoa Santa, Mário Campos, Mateus Leme,
Matozinhos, Nova Lima, Nova União, Pedro Leopoldo, Raposos,
Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Manso, Sabará, Santa Luzia, São
Joaquim de Bicas, São José da Lapa, Sarzedo, Taquaraçu de Minas e
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Vespasiano.
Leitura do termo de posse dos membros da Assembléia

Metropolitana Região Metropolitana de Belo Horizonte. (- Lê:)
“Aos vinte dias do mês de agosto de 2007, no âmbito da 1ª

Conferência Metropolitana da RMBH, na Assembléia Legislativa de
Minas Gerais - ALMG -, no Plenário Juscelino Kubitschek,
compareceram, nos termos da convocação constante no Decreto de
11 de junho de 2007, perante o Vice-Governador, Professor Antonio
Augusto Junho Anastasia, representando S. Exa. o Governador de
Estado, Dr. Aécio Neves, os membros da Assembléia Metropolitana
da RMBH, de que trata a Lei Complementar nº 89, integrada por
quatro representantes do Poder Executivo Estadual, um da
Assembléia Legislativa, o Prefeito e o Presidente da Câmara
Municipal de cada Município integrante da RMBH, que assinaram o
presente termo de posse, para os fins de direito. Belo Horizonte, 20 de
agosto de 2007.” .

- Procede-se à assinatura do termo de posse.
O locutor - Convidamos o Exmo. Sr. Vice-Governador do Estado de

Minas Gerais, Prof. Antonio Augusto Junho Anastasia, a proclamar
instalada a Assembléia Metropolitana.

O Vice-Governador Antonio Augusto Junho Anastasia - Proclamo
instalada a Assembléia Metropolitana da Região Metropolitana de
Belo Horizonte, nos termos do marco legal.

Agradecimentos
O Sr. Presidente - A Assembléia Legislativa e a Secretaria de

Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana manifestam
seus agradecimentos às autoridades, Prefeitos, Vereadores,
entidades da sociedade e demais convidados que participaram da
abertura desta Conferência.

O locutor - Gostaríamos de agradecer aos patrocinadores deste
evento: Iveco, Grupo Fiat, Café Utam, Associação Mineira da Indústria
de Panificação - Amipão -, Sindicato da Indústria de Laticínios de
Minas Gerais - Silemg - e Precon. Agradecemos também o apoio do
Crea-MG, da Fiemg, da Copasa, da BHTRANS, do Instituto de
Arquitetos do Brasil, do Observatório das Metrópoles da Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais, da Universidade Federal de
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Minas Gerais e do Projeto Manuelzão. Agradecemos, igualmente, o
apoio das Secretarias de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, de Desenvolvimento Econômico e de
Desenvolvimento Social. Queremos ainda agradecer, na pessoa do
Prof. Fernando Limoeiro, ao Teatro Universitário da UFMG e à Banda
de Música do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais a
participação neste evento.

O Sr. Presidente (Deputado Roberto Carvalho) - Quando da
elaboração da emenda à Constituição, assim como de todas as leis,
houve inúmeros seminários nesta Casa. O Deputado Fábio Avelar,
aqui presente, foi um dos coordenadores e teve a iniciativa de vários
seminários, e várias pessoas participaram decisiva e diretamente na
elaboração dessa emenda e, posteriormente, das leis
complementares. O Prof. Anastasia participou de todos os passos -
discutíamos sempre e trocávamos idéias; o Prof. Gustavo também
participou de tudo; o Secretário Manoel Costa deu uma contribuição
importantíssima; o Dr. José Abílio, primeiro Presidente do Plambel,
participou em todos os níveis, desde que iniciamos as discussões,
porque é um apaixonado pelo tema - e é inegável a contribuição do
Plambel, após a qual ficamos, neste ato, por quase 20 anos; o Dr.
Benício, que foi Presidente do Plambel, também participou de tudo; o
Marcelo Moura esteve várias vezes com o professor discutindo toda a
lei; e a Flávia Mourão, que também participou em todos os instantes.
Essa é efetivamente uma lei coletiva, e o seu sucesso é devido
exatamente a um processo extremamente democrático, pois ficamos
quatro anos discutindo. Então, este é um momento histórico da maior
importância e ficamos muito felizes de estar aqui, porque já temos a
legislação, mas agora teremos os instrumentos funcionando. E a
Sedru, a Coeli, a Madalena e a Assembléia Legislativa também
participam desta conferência. Professor, através da resposta da
sociedade ao chamamento para a conferência, vimos que o caminho
estava mais do que certo. Os Prefeitos também participaram em todos
os momentos e estiveram aqui na Assembléia. Está aí a Gláucia, que
veio, nesta legislatura, com todo o sangue quente, para que possamos
fazer com que a lei vire realidade e não fiquemos apenas discutindo
os problemas. Gostaria também de agradecer ao Sr. Otávio,
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“Tavinho”, que foi uma das peças-chaves na articulação da emenda e
de todas as leis complementares que apresentamos aqui, e à Míriam
e ao Juscelino, que, juntamente com a Sra. Madalena, a Sra. Coeli e o
Deputado Dilzon Melo, são responsáveis pela nossa conferência.

Palavras do Vice-Governador Antonio Augusto Junho Anastasia
Caríssimo Deputado Roberto Carvalho, Secretário Dilzon Melo,

Deputados, autoridades civis e militares, membros da sociedade, a
quem há pouco cumprimentava - aliás, reitero meus cumprimentos -,
Prefeitos Municipais, Vereadores e Secretários.

Caro Deputado Roberto Carvalho, o tema “Região metropolitana” -
sempre digo isso -, não há dúvida de que é, a meu juízo, o maior
desafio sob o ponto de vista conceitual e, ao mesmo tempo, de
aplicação das políticas públicas no Brasil. Por qual motivo? A estrutura
federativa brasileira, como todos conhecemos, desde a Constituição
republicana de 1891, se distribui em três níveis: União, Estados
Federados, ou Estados membros, e Municípios. Com o passar dos
anos, os Municípios, especialmente os das Capitais, ou seja, os mais
populosos, começavam a fazer parte de um fenômeno físico de
conurbação e começaram a interagir. O resultado foi que passamos a
ter realidades físicas distintas das fronteiras exclusivamente
municipais, ou seja, a realidade ultrapassou o direito - o que, aliás, é
muito comum.

O resultado dessa fotografia foi exatamente a necessidade de dar-se
um marco ou uma moldura institucional a essa nova realidade. Por
qual motivo? Porque percebemos que, em alguns casos, os interesses
municipais eram conflitantes com outros interesses municipais de
Municípios vizinhos, ambos conurbados, ou mesmo com os do Estado
em relação a determinado tema em determinada região.

Na década de 70, pelo governo militar da época, com uma condição
de comando muito diferente do momento atual - felizmente, estamos
muito mais evoluídos hoje do que naquela época -, surge a figura da
região metropolitana; aliás, surge de um comando de cima para baixo.
Não houve prévia discussão de participação ou legitimação popular de
Prefeituras e de governos estaduais. De modo unilateral, o governo
federal da época decidiu a criação da figura das regiões
metropolitanas.
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Foi um acerto. Ainda que possa haver uma discussão sobre a
legitimidade daquele modelo naquele momento, sob o ponto de vista
fático e técnico, foi um passo muito favorável. Passamos a ter uma
estrutura organizacional, aliás, com recursos financeiros, corpo
técnico e pessoas que passaram a discutir o assunto. Mais do que
isso, com a criação daquilo que é a pedra de toque, exatamente o
dado mais difícil: a criação da figura do interesse metropolitano, que
está na nossa Constituição mineira.

O que é o interesse metropolitano em contraponto ao interesse
municipal ou estadual? É uma discussão que não tem fim. Todos nós,
professores de direito, sempre dizemos que, durante décadas, desde
a Constituição de 1946, falava-se em interesse local. Ninguém
descobriu o que era, e passou para peculiar interesse, e vice-versa.
Nunca se discutiu bem ou se definiu com precisão o que é um
conceito ou outro conceito. É o mesmo caso do interesse
metropolitano.

É muito difícil que, de modo cirúrgico e objetivo, consigamos clarear
e identificar de maneira cristalina onde termina o interesse do
Município e começa o do Estado; e, entre eles, onde figura o interesse
metropolitano. Tende a haver uma harmonização, um acordo. Cada
qual cede uma coisa. Deu-se um exemplo há pouco do Município de
Neves - aliás, encontram-se presentes aqui o Prefeito Wallace e a
Deputada Gláucia Brandão, oriunda desse Município -, que é muito
distinto do Município de Montes Claros, tão bem representado nesta
douta Assembléia Legislativa. É um Município importante, mas não
está conurbado com nenhum outro, assim como o Município de Ubá,
em homenagem ao nosso querido Deputado Roberto Carvalho.
Portanto, têm uma realidade distinta.

Há também políticas públicas regionais que afetam Ubá, Montes
Claros e outras cidades do Estado e do Brasil. É claro que não
discutiremos hoje esse assunto. A questão metropolitana é diferente.
Não sabemos onde começa Belo Horizonte e Contagem; onde
começa Belo Horizonte e Santa Luzia.

Está aqui o Prefeito José Raimundo. Tive a honra de participar hoje
pela manhã dos festejos cívicos e militares em honra ao aniversário
de 165 anos da batalha final da Revolução Liberal de 1842, em Santa



66

Luzia. No caminho entre Belo Horizonte e Santa Luzia há uma
conurbação só. Não se distinguem, a não ser pelo portal, muito bem
feito pelo Prefeito, no momento em que se entra. Trata-se de uma
linha urbana única que se colocou entre as duas cidades.

Portanto, quando o governo militar, na década de 70, cria a figura do
interesse metropolitano e cria a região metropolitana, é dado um
passo muito favorável. É claro que, naquele momento, vejam só, são
retirados das Prefeituras poderes e autonomia. Aí está o pecado
original daquele modelo: a falta de legitimidade. Os Prefeitos das
Capitais, é bom lembrar, àquela época, sob o pálio da Constituição
Federal de 1967, eram nomeados, estando, assim, de acordo com o
governo estadual e este, por sua vez, era “dono”, entre aspas, da
figura metropolitana. Não tínhamos ali uma legitimidade sob o ponto
de vista político e social. Mas, sob o ponto de vista técnico, foi dado o
primeiro passo favorável.

Em Minas Gerais, os avanços foram expressivos. Era a época do
Plambel, organismo de alta relevância, com um corpo técnico de alta
qualificação, de grande esmero e competência, que conseguiu, de
fato, traçar os primeiros estudos e projetos relativos à Região
Metropolitana de Belo Horizonte.

Mas logo depois veio a Constituição Federal de 1988 e, com ela, o
processo pleno de redemocratização. A região metropolitana foi
considerada, talvez não de maneira explícita, mas nos nossos
subconscientes, permitam-me, entre aspas, parte daquilo que se
chamou na época de “entulho autoritário”. Tratava-se de uma perda
de autonomia dos Municípios, uma interferência em relação às
Capitais e aos demais Municípios. Não tinha, portanto, legitimidade. O
constituinte de 1988, talvez premido por essa culpa e por outras
dificuldades, acovardou-se. A palavra é forte, mas talvez seja verdade.
Não dispôs sobre a região metropolitana. Deixou que cada ente da
Federação adotasse determinado perfil. Quedou-se silente no texto
magno sobre uma realidade talvez das mais angustiantes que temos
no Brasil. Basta ver não só a Região Metropolitana de Belo Horizonte,
mas outras maiores e com problemas igualmente maiores, como São
Paulo e Rio de Janeiro.

Então, o constituinte federal de 1988, que pretendeu reformar, na
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plenitude, o Estado brasileiro, num tema tão relevante, não disse
nenhuma palavra de natureza indicativa de qual seria o
comportamento adequado dos Estados e dos Municípios. Ele não
menciona a existência do interesse metropolitano, não dá um traço
que vá distinguir aonde vai o Município e aonde vai o Estado e se o
interesse metropolitano, de fato, tem condições de se imiscuir naquele
cotidiano das atividades de cada ente da Federação. Muito bem. Cada
Estado tem, então, de acordo com as suas necessidades e com suas
realidades, um determinado perfil.

Como disse aqui, na minha saudação inicial, em Minas Gerais a
Constituição Estadual de 1989 deu um passo adiante. Sob a
inspiração do Prof. Paulo Neves Carvalho, que era um grande
entusiasta da figura da região metropolitana, e do relator da
Constituinte, Deputado Bonifácio Mourão, dedicou um capítulo à
região metropolitana. Criou-se, então, a figura da Ambel, a assembléia
metropolitana, que congregava os Municípios, as Câmaras Municipais
e um único representante do Poder Executivo do Estado, todos em pé
de igualdade. Resultado: em uma assembléia composta por quase
100 pessoas, o Estado tinha um voto, bem como a Capital apenas um.
Fomos, então, do oito ao oitenta.

O resultado disso foi que esse modelo, lamentavelmente, não
funcionou. O próprio Estado, naquela época, e as cidades maiores,
em especial a Capital, consideravam-se sub-representadas nesse
modelo, e, por conseqüência, a Ambel foi instalada, mas foi
minguando, minguando e, infelizmente, acabou fenecendo sem
apresentar uma folha de bons serviços ao Estado e à Região
Metropolitana.

Nesse meio tempo, os problemas metropolitanos, ao invés de serem
melhorados, pioraram muito, porque a conurbação não parou, em
razão da ausência da normatização. Tivemos loteamentos
metropolitanos, problemas ligados ao meio ambiente, à segurança
pública, ao saneamento básico, à infra-estrutura e à saúde pública. Eu
poderia apresentar aqui uma miríade de ações de políticas públicas
que estão entrelaçadas de modo indelével entre a Capital e os demais
Municípios que compõem a região metropolitana, tanto a de Belo
Horizonte como a de outras Capitais Brasil afora.
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O modelo anterior, lamentavelmente, não funcionou. Faltou um
braço técnico a conceber e estudar as soluções. Faltou igualmente um
financiamento para esse modelo, assim como faltou identificação de
uma força executiva, firme, até com a participação da sociedade civil,
aqui bem saudada pelo Deputado Roberto Carvalho, que desse
sustentação e legitimidade, juntamente com os Municípios, a essa
figura nova de uma região metropolitana, que se pretende competente
o suficiente para superar as dificuldades, os gargalos e as
perplexidades do interesse metropolitano, que é uma realidade.

No momento em que algum cidadão de Belo Horizonte abre a
torneira de sua casa, a água da qual se utiliza, para tomar banho, para
escovar os dentes ou para beber, é uma água metropolitana, e não
apenas de Belo Horizonte. Seu lixo, após ser recolhido, igualmente
terá destino metropolitano. O mesmo ocorre com as reservas
ambientais, que são metropolitanas. O corpo de segurança é
metropolitano; a saúde pública igualmente. Se a pessoa tem um
problema, corre para o hospital daqui ou de acolá, ou seja, todas as
políticas públicas têm esse perfil.

Qual era nosso quadro em 2002 e 2003? Tínhamos - como temos -
uma realidade angustiante, ou seja, de clamar, de maneira veemente,
por soluções emergenciais. Estávamos - e estamos - completamente
despidos ou desprovidos de instrumentos formais e legais para nos
contrapor a essa situação. Inclusive, essa é a definição exata do
interesse metropolitano, que é o nó górdio a ser sempre
desmanchado.

A figura da Ambel, como eu disse, não teve sustentação e força para
superar essas dificuldades. E os anos passaram. Foi realizado, salvo
engano, em 2003 ou 2004, um grande evento, aqui, na Assembléia
Legislativa, por iniciativa dos Srs. Deputados. Os Deputados Fábio
Avelar e Roberto Carvalho foram mencionados, assim como muitos
outros. A sociedade compareceu, as Prefeituras compareceram, e o
tema foi discutido.

Foram traçadas ali algumas grandes diretrizes. Dessas, foram
apresentadas uma proposta de emenda à Constituição, da qual o
Deputado Roberto Carvalho, justiça seja feita, foi o grande e ardoroso
defensor. Ele defendia esse modelo, em articulação com diversos
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outros parlamentares, como o Deputado Fábio Avelar, há pouco
mencionado.

Em resultado, a Assembléia, em um processo corretamente moroso,
em razão da dimensão e da densidade do tema, além de suas
circunstâncias e eventuais conseqüências, aprovou a emenda à
Constituição que deu um novo modelo, um novo marco, uma nova
moldura à Região Metropolitana. Falo não só de Belo Horizonte, mas
de Minas. Também teremos, salvo engano, em outubro, a instalação,
no Vale do Aço, da região metropolitana daquela conglomeração, que
apresenta a mesma realidade de Ipatinga, de Timóteo e de Coronel
Fabriciano, já se desdobrando para outros Municípios.

A Assembléia Legislativa, então, aprovou esse modelo.
Imediatamente, começaram a ser estudados os perfis das leis
complementares. A emenda foi promulgada em 2005, quando
começamos a estudar os projetos.

Foram mencionados, com muita justiça, pelo Deputado Roberto
Carvalho, diversos nomes. Permitam-me saudar, mais uma vez, o
Prof. Gustavo, que está ali, meu ex-aluno. É um rapaz brilhante,
servidor de carreira do Estado, que se dedicou muito, em nome do
Executivo, sob o comando do Secretário Manoel Costa, às
articulações com esta Casa.

Obtivemos resultados, após idas e vindas. Um projeto legislativo
dessa monta, envolvendo interesses das Prefeituras Municipais,
algumas menores, outras maiores, como a da própria Capital, assim
como interesses do governo do Estado, da Câmara e da sociedade,
naturalmente seria muito discutido. E isso ocorreu, e a Assembléia
Legislativa revelou ali a sua face mais valiosa, que é de fato ser a
Casa da discussão, do debate e da democracia.

As proposições foram apresentadas, os projetos foram discutidos à
exaustão. Propostas foram apresentadas, retiradas, debatidas,
votadas, e, ao final, depois de grande empenho, em 2006, o marco
legal complementou-se.

Sabíamos que 2004 tinha sido um ano eleitoral do ponto de vista
dos Municípios, e 2006 tinha sido um ano eleitoral do ponto de vista
do Estado. Então as leis foram aprovadas no primeiro semestre, mas
seria conveniente aguardar 2007 para realizar esse processo. Nesse
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meio tempo, o Governador Aécio Neves, na reforma administrativa
que realizou em janeiro deste ano, acresceu, na Secretaria de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana, sob o comando do
Deputado Dilzon Melo, a Subsecretaria de Desenvolvimento
Metropolitano. A Secretária Maria Coeli, professora da área e grande
Consultora desta Casa e da Constituinte mineira, há mais de 20 anos
é conhecedora, como ninguém, do tema da região metropolitana. Sra.
Maria Coeli, lembro-me de sua famosa monografia sobre o tema da
região metropolitana, sobre o qual V. Sa. já demonstrava ter pleno
conhecimento, apresentada no nosso V Congresso, realizado em
1986, relatada pelo Ministro Eros Grau. Cito ainda a Dra. Madalena,
que está aqui com sua equipe e, sob o comando do Secretário Dilzon
Melo, conseguiu dar os primeiros passos para essa instalação. Na
verdade, não poderia fazê-lo, Deputado Roberto Carvalho, sem a
articulação firme com a Assembléia Legislativa, já que o interesse
metropolitano é o interesse do Estado, mas não exclusivo deste. E
aqui está a grande inovação: é um interesse misto; está pigmentado,
eivado do interesse municipal também.

Portanto esse modelo criado tem de contar, desde o primeiro
momento, com a adesão plena das Prefeituras e das Câmaras
Municipais. Do contrário, não funcionará. Ele não pode ser só do
Estado, como na época militar; também não pode ser só dos
Municípios, como se tentou na época da Ambel. É o equilíbrio, onde
está a virtude, como diziam os romanos.

Lembra-me aqui do acordo americano - claro que não podemos ser
ambiciosos de nos comparar ao grande acordo americano que
consagrou, no Congresso da Filadélfia, o modelo federativo. Como os
senhores sabem, quando os norte-americanos, ou seja, quando as 13
colônias proclamavam a independência da Inglaterra e discutiam o
modelo que a nova república adotaria, elas enfrentaram grandes
conflitos. Algumas dessas colônias eram populosas, e a grande
maioria não populosa. Quem mandaria? O número seria em razão das
13 colônias ou da população delas? Então, chegou-se ao famoso
grande acordo, segundo o qual, na Câmara Baixa, prevaleceria a
população, enquanto, na Câmara Alta, a igualdade entre as antigas
colônias. Esse modelo espraiou-se por todo o mundo.
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Aqui também há algo parecido: temos um modelo que foi colocado
como inovação à sociedade, que, aliás, é fundamental à realidade
metropolitana, visto que é destinatária das políticas públicas. Então,
um modelo aprovado pela emenda à Constituição e consolidado nas
leis complementares prevê, em primeiro lugar, a assembléia
metropolitana, que acaba de ser instalada, composta pelos Prefeitos e
pelos Presidentes das Câmaras Municipais de todos os Municípios
que a integram; dos representantes do Poder Executivo e do Poder
Legislativo, com quórum de votação que dá o equilíbrio. Ninguém
estabelece a vontade sozinho, mas também temos a necessidade
permanente de harmonia e dessa negociação.

Mais importante que a assembléia, do ponto de vista operacional - já
que é uma assembléia expressiva em seu número -, é a criação do
conselho deliberativo, órgão executivo, composto de 16 membros,
entre os quais estão os representantes da sociedade, do Estado, da
Assembléia Legislativa e das Prefeituras. Vejam só: temos 16
membros, e a determinação é que o quórum de aprovação das
deliberações é de três quartos, portanto, 12 membros. Como ninguém
tem 12, ninguém aprova nada sem que haja a negociação de um
interesse que - repito - não é privativo nem do Estado nem de cada
Município; ele compõe o misto.

Estamos criando uma nova esfera da Federação em Minas Gerais,
contra o modelo constitucional? Não. Está aqui a Profa. Ana Carolina,
esposa do nosso querido Prof. José Nilo de Castro, cuja famosa tese
apresentada anos atrás na Universidade de Sorbonne, em Paris,
abordava exatamente o tema metropolitano e a possibilidade de
criação do quarto nível de poder. Mas não é isso o que foi criado aqui
em Minas Gerais; não é esse o modelo. Temos uma instância
administrativa, e não política. O interesse metropolitano que será
tutelado, quer pela Assembléia, quer pelo conselho, é de natureza
administrativa, mas pressupõe entendimento político para que
determinada ação ou projeto sejam implementados em harmonia entre
as esferas do governo.

Volto a dizer que a nossa cereja, tão importante no caso, é a
participação da sociedade; todavia, não bastou o conselho, a lei. O
modelo institucional também criou o fundo metropolitano, para o qual
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serão carreados recursos financeiros, para fazerem frente aos
interesses metropolitanos, e, o mais importante, a Agência de
Desenvolvimento Metropolitano, com competência técnica e
institucional para sustentar as políticas que refletirão os interesses
metropolitanos.

Os anteprojetos relativos aos textos estão sendo ultimados pelas
Secretarias de Desenvolvimento e de Planejamento, para serem
apreciados pela egrégia Assembléia Legislativa. Assim, teremos a
conclusão absoluta de todo o processo do marco legal. A agência
suprirá a lacuna que tivemos no tempo da Ambel, porque faltavam
dados técnicos.

Minhas senhoras, meus senhores, acredito que a gestão
administrativa e o marco institucional que Minas Gerais oferece à
Nação em termos de gestão metropolitana são muito inovadores. Mas,
Sr. Presidente, Deputado Roberto Carvalho, Sr. Secretário Dilzon
Melo, Srs. Prefeitos Municipais, membros da sociedade, isso só
funcionará, se houver, de modo efetivo, harmonia entre os seus
membros e os interesses.

Há diversas realidades na Região Metropolitana hoje. São projetos
capitaneados pelo Crea, pelas secretarias municipais, pelas
Prefeituras, pela União, por outros organismos da sociedade e pelo
próprio governo do Estado - alguns, de modo disperso, é verdade. A
região é tão grande e a estrutura administrativa, tão pesada, que há
projetos dispersos. É esse o objetivo que o modelo institucional
pretende superar e suprimir, otimizando os recursos e colocando-os
numa única vereda, trilha ou senda, na necessidade de identificar a
realização objetiva do interesse metropolitano próprio.

Esse é o grande desafio, meu caro Deputado Roberto Carvalho,
esse é o seu sonho pessoal, o dos seus colegas parlamentares da
Região Metropolitana e dos inúmeros técnicos e professores que
labutaram nessa área, para que todos nós, de maneira harmônica e
integrada, apresentemos essa inovação ao Brasil. Não será fácil,
porque não estamos acostumados a realizar no dia-a-dia esse tipo de
compartilhamento de interesses. A nossa praxe é a seguinte: “é do
interesse do Estado, do Município ou da União?”. Perdoem-me a
expressão, mas cada um quer empurrar a atividade para outra esfera,
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especialmente se ela for desgastante e criar algum tipo de problema.
É exatamente o inverso o que pretende a assembléia metropolitana.
Ela vai avocar a si os problemas e dizer: “Esse tema é metropolitano”.
Como não há prevalência do Estado, dos Municípios, da sociedade,
da Assembléia, das Câmaras Municipais nem do Poder Executivo
Estadual, de fato, irmanados, todos apresentarão suas sugestões para
deliberação. Uma vez definida, à semelhança desta Casa, a decisão
valerá para todas as esferas.

Deputado Roberto Carvalho, nesta reunião de instalação, é
importante estarem presentes representantes de todos os Poderes, do
Legislativo, do Executivo e do Judiciário, além do Ministério Público,
do Tribunal de Contas, do Presidente da Granbel, do Prefeito de Belo
Horizonte e de outros Municípios, do Presidente da Câmara Municipal
de Belo Horizonte e de diversas outras Câmaras, e da sociedade, tão
bem representada pela figura de D. Mauro Morelli, esse gigante da
sociedade brasileira, que tanto auxilia o Estado e o País.

Todos estão irmanados no objetivo de conseguirmos superar o que
é o nosso costume, o que é a nossa prática, o que é,
lamentavelmente, o nosso mau hábito, talvez até a nossa inclinação
centralizadora no processo decisório.

Sabemos compartilhar, de modo harmônico, esses interesses
metropolitanos. Esse é, sem dúvida alguma, o maior desafio que
temos. O Governador Aécio Neves nos incumbiu a todos, a mim e aos
Secretários de Estado, de modo especial o Secretário Dilzon Melo,
para, da parte do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais,
trabalharmos à exaustão para que esse modelo de fato se realize, se
concretize e que tenhamos uma Região Metropolitana de Belo
Horizonte com seus interesses metropolitanos identificados, tratados,
projetos e ações articuladas e tenhamos condições de apresentar,
como é o tema do segundo mandato de seu governo, resultados
concretos, palpáveis e reais para o cidadão metropolitano. Obrigado.

2º Painel
Composição da Mesa

O Sr. Presidente - Convidamos a tomar assento à Mesa para o 2º
Painel os Exmos. Srs. Sérgio de Azevedo, Professor Titular da
Universidade Estadual do Norte Fluminense - Uenf -, doutor pela
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Universidade Católica de Louvain, Bélgica, e pós-doutor pela
Universidade de Stanford, Califórnia; Fernando Luiz Abrucio,
Coordenador do Mestrado e do Doutorado em Administração Pública
e Governo da Fundação Getúlio Vargas - FGV-SP -, colunista político
da revista “Época” e doutor em Ciência Política pela USP; e a Exma.
Sra. Maria Coeli Simões Pires, Secretária Adjunta da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, Professora
Adjunta da UFMG e mestre e doutora em Direito Adminstrativo pela
UFMG.

Palavras do Sr. Sérgio de Azevedo
Por intermédio do Deputado Roberto Carvalho, a serviço da

Assembléia Legislativa de Minas Gerais, cumprimento as autoridades
presentes; a Sra. Maria Coeli Simões Pires, Secretária Adjunta da
Sedru e professora adjunta da UFMG; os Secretários e técnicos do
setor público aqui presente; caro amigo Fernando Abrucio, colega de
tantos eventos; professores e alunos, meus senhores e minhas
senhoras, participar deste evento histórico, na qualidade de estudioso
do tema, é uma grata satisfação. Essa experiência de Minas Gerais
tem tudo para ser referência em nível nacional. Minas Gerais foi o
Estado em que pude desenvolver todas as minhas atividades
acadêmicas e científicas e onde constituí família, grandes amigos e
também onde tenho o time do coração, que não vou declarar, embora
esteja muito contente hoje.

O tema da governança metropolitana foi muito bem desenvolvido
pelo Vice-Governador Antonio Augusto Junho Anastasia.

Nesta I Conferência da Região Metropolitana, em que foi
proclamada e instalada a nova Assembléia Metropolitana da Região
Metropolitana de Belo Horizonte, as posições iniciais se voltam para a
discussão da governança metropolitana, ou seja, para as suas
potencialidades, constrangimentos, desafios e perspectivas. Temas
esses que se encontram umbilicalmente vinculados à questão
federativa brasileira. Em razão do limite de tempo, pretendo abordar,
de forma sucinta, quatro temas, levantando, em cada um deles,
alguns pontos que merecem maiores destaques para reflexões
futuras.

O primeiro tema é sobre o papel estratégico das regiões



75

metropolitanas no cenário nacional; o segundo é sobre a
institucionalização das regiões metropolitanas; o terceiro diz respeito
às recentes mudanças na Região Metropolitana de Belo Horizonte; e,
por fim, o quarto tema está relacionado à necessidade futura de um
amplo arranjo metropolitano nacional, envolvendo os três níveis de
governo.

Em relação ao primeiro tema, começarei por explicitar, ainda que de
forma sucinta, o papel estratégico das regiões metropolitanas no
cenário nacional, que congrega, simultaneamente, setores
extremamente modernos, convivendo com grandes bolsões de
pobreza. Vale lembrar que, em 50 anos, quer dizer, em 1950, 64% da
população brasileira morava na área rural e apenas 36%, nas cidades.
No período de apenas 50 anos, esse contexto se inverteu, atingindo,
nos dias atuais, um percentual de 81% da população de habitantes da
área urbana. Hoje somos cerca de 190 milhões de brasileiros e, ainda
que todos os estudos mostrem que o ritmo de crescimento
demográfico tende para a estabilização a partir de 2020, devemos nos
lembrar de que os principais problemas sociais brasileiros deverão ser
enfrentados e equacionados no âmbito das cidades.

O Brasil possui hoje cerca de três dezenas de regiões
metropolitanas, que abrigam quase a metade da população urbana
brasileira. Trata-se de um grupo de metrópoles que concentram a
maior parte do PIB, mas que, simultaneamente, são palcos de fortes
desigualdades sociais. Nas suas áreas precárias e periféricas, por
exemplo, localizam-se 90% dos domicílios das favelas brasileiras e
sobrevivem grandes contingentes de excluídos, em precárias
condições de “habitat”.

No caso de Belo Horizonte, a situação não é muito diferente. Em
Minas, existem Municípios fortes, como Contagem, Betim e Belo
Horizonte e outros como Vespasiano, Nova Lima e Pedro leopoldo,
que apresentam dinamismo econômico, dada a presença de
indústrias. Por outro lado, também existem Municípios, como é o caso
de Ribeirão das Neves e Ibirité, que apresentam população de baixa
renda expulsa das cidades-pólos, onde é observado um grande
processo de deterioração da qualidade de vida. Assim, buscar
dinamizar a gestão metropolitana é de fundamental importância para
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viabilizar, em médio e longo prazos, políticas, programas e projetos
necessários ao enfrentamento das desigualdades observadas nessas
áreas.

Diferentemente dos demais países latino-americanos, onde uma
única metrópole, geralmente a Capital, normalmente concentra mais
de 1/3 da população, o Brasil apresenta uma rede de cidades bastante
bem dividida. Entretanto, o federalismo brasileiro trata,
institucionalmente, de maneira-padrão, megamunicípios da mesma
forma que trata outros com população inferior a 5 mil habitantes, do
ponto de vista do formato institucional. Isso significa que São Paulo,
com cerca de 10 milhões de habitantes, cujo orçamento é o terceiro
do País, ficando atrás apenas da União e do governo do Estado
Federado de São Paulo, tem a mesma estrutura institucional de
dezenas de pequenos Municípios brasileiros. Nesse caso, o ponto de
destaque é o constrangimento do federalismo brasileiro, que
apresenta padronização excessiva para Municípios extremamente
desiguais.

Ao longo da última década, a legislação urbana das grandes
metrópoles, ao definir formas de apropriação e utilização do espaço
permitidas ou proibidas em um contexto de uma economia de
mercado extremamente hierarquizada e marcada por profundas
desigualdades sociais, terminou por separar a cidade legal, ocupada
pelas classes médias, grupos de alta renda e apenas por parte dos
setores populares, da cidade ilegal, destinada à maior parte das
classes de baixa renda. Assim, a legislação acaba por definir
territórios dentro e fora da lei, ou seja, configura regiões de plena
cidadania e regiões de cidadania limitada. Essa hierarquização
espacial agrava também as condições sociais dos mais pobres, ao
desvalorizar fortemente, tanto simbólica quanto economicamente, as
áreas não reguladas pelo Estado.

O segundo tema é institucionalização das regiões metropolitanas,
sua importância e trajetória. Passarei mais rapidamente por esse
tema, pois o Vice-Governador Anastasia o cobriu adequadamente em
sua exposição. Gostaria apenas de destacar a importância da
institucionalização metropolitana. Em uma mesma região
metropolitana, programas inovadores de intervenção urbana e social
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levados a cabo em Municípios isolados têm comprometidas suas
metas de melhoria das condições de vida da população. Isso porque
essas iniciativas foram inviabilizadas pela falta de outras políticas
urbanas recorrentes e complementares, como transporte, energia
elétrica, esgotamento sanitário e abastecimento de água, que
transbordam os limites municipais e não são integradas no âmbito
metropolitano.

Como foi mencionado aqui, as nove primeiras regiões foram
institucionalizadas na década de 70, e as demais nos anos 90, por
iniciativa de governos estaduais. Nessa primeira fase, apesar do forte
componente autoritário do modelo, as regiões metropolitanas
contaram com uma estrutura institucional e com recursos financeiros
que permitiram a implementação de vários projetos, especialmente
nas áreas de saneamento básico, transporte e tráfego urbano. Essa
foi a primeira fase de gestão metropolitana, e Minas Gerais teve papel
de destaque em razão da participação do Plambel.

Com a crise financeira dos anos 80 e o início da redemocratização,
tornaram-se explícitas as brechas institucionais e as fragilidades do
sistema de planejamento metropolitano. A carência de recursos
públicos teve como conseqüência imediata o estancamento dos
investimentos federais, culminando com o desmonte do aparato de
organismos federais que atuavam na promoção do desenvolvimento
urbano. Nesse contexto, a Constituição Federal de 1988 vem
institucionalizar um novo pacto entre os vários atores do cenário
metropolitano. Como dito, se essa é uma Constituição que tentou
detalhar tudo e transferiu a questão metropolitana para o Estado, não
foi na perspectiva de se evitar a padronização e deixar que cada um
procurasse melhor o seu modelo de desenvolvimento, mas porque, na
verdade, isso passou a ser uma não-política, em virtude de a questão
metropolitana ser vista como vinculada ao governo militar, e, portanto,
como algo que deveria ser superado, que limitava a questão dos
Municípios e que tinha um forte componente autoritário. Entramos,
assim, numa segunda fase, que alguns autores chamam de
neolocalismo, mas que eu chamaria de municipalismo exacerbado,
paradigma então identificado com a eficiência e a eficácia garantidas
pela descentralização e democratização. Nesse contexto de se



78

acreditar que descentralização era igual a democracia e eficiência, foi
implementada em Belo Horizonte a experiência da Ambel. Na
verdade, estudos posteriores, realizados por diversos autores,
mostraram que a questão da descentralização não está
necessariamente vinculada nem à eficiência nem à democratização -
são fatores que podem estar juntos, mas não são necessários.

O grande problema com a Ambel foi que a correlação de força
observada ente os vários atores relevantes do cenário metropolitano
estadual alterou-se com a Constituição de 1989, e esse formato
institucional, apesar das boas intenções, não levou em conta a força e
a importância dos vários atores envolvidos. Com isso, ocorreu que o
poder formal ficou na mão dos pequenos e médios Municípios, ao lado
de uma diminuição ou de uma participação quase formal dos grandes
Municípios e do governo estadual. Quem teve oportunidade de
participar de alguma das reuniões da Ambel pode-se lembrar que,
quando o representante do Estado comparecia, embora fosse único,
ficavam todos à sua volta, porque era o ator que tinha mais condições
de implementar políticas metropolitanas. Essa desvinculação entre
correlação de força dos atores e formato institucional levou a Ambel à
inanição. Quero lembrar que não se trata aqui, em particular, de se
passar para o pólo oposto, ou seja, para formatos institucionais que
apresentem forte simetria com a correlação de força dos atores
envolvidos, buscando um equilíbrio quase perfeito. Se fizéssemos
isso, também não teríamos mudanças. O que me pareceu mais
interessante no formato atual apresentado é que ele mantém a
participação de todos os Municípios e Câmara de Vereadores na
Assembléia Metropolitana, mas cria um Conselho Deliberativo
bastante representativo, eu diria, do Estado, com a participação da
sociedade organizada, dos grandes Municípios e com representação
dos demais Municípios. Isso permite que todos participem e, ainda,
que se tenha um jogo de soma positiva.

Quando se deseja implementar mudanças ou, em outras palavras,
utilizar o próprio formato institucional como uma variável independente
- ou pelo menos interveniente no processo -, o grande desafio é o de
não se replicar automaticamente o encaixe perfeito, caso em que o
governo estadual teria o poder total, pois esse seria um fator inibidor



79

de mudanças, nem muito menos cair no extremo oposto, como
ocorreu no caso da Ambel, uma vez que uma forte assimetria entre
normas organizacionais e o equilíbrio de forças entre os agentes
significa inviabilizar o processo de institucionalização, com o boicote
dos atores com maior controle sobre recursos estratégicos que
venham a se sentir prejudicados. Isso seria o mesmo que colocar no
Conselho de Segurança da ONU uma maioria de países de menor
significado político e econômico.

Confundiu-se o fortalecimento institucional dos Municípios
decorrente do novo “status” de entes federativos que lhes foram
atribuídos pela Constituição Federal com a capacidade deles de
enfrentarem localmente questões complexas que extravasam suas
fronteiras. Acredito que essa é uma questão muito importante.

A hegemonia da ideologia municipalista se traduziu ainda no
controle da Ambel pelas forças das pequenas cidades da região, por
meio das alianças celebradas entre si. Ao contar com a maioria dos
votos nessa instância, garantiram para seus representantes os postos
de direção na assembléia, contrapondo-se aos maiores Municípios e
ao Estado. Estes, por sua vez, reagiam quando convocados para as
reuniões, ausentando-se, esvaziando e deslegitimando as
deliberações desse fórum. A assimetria é ainda mais evidente quando
se focaliza a representação do governo estadual, detentor da
concessão da maioria dos serviços de interesse metropolitano.

O terceiro tema que me interessa mencionar se refere às mudanças
importantes na atual proposta de reorganização da RMBH. Isso se
traduz numa frase: maior sintonia entre atores e formato institucional.
Gostaria de dizer que as mudanças nas normas institucionais no caso
da Assembléia Metropolitana de Belo Horizonte demoraram 15 anos.
Como explicar essa demora? Por que uma assembléia que não
funcionou demorou tanto para ser transformada? Depois de dois ou
três anos, todos sabiam que a Ambel não tinha jeito, mas por que
essa mudança demorou tanto? Acredito que a primeira questão a ser
levantada: os atores com maior cacife político, como as agências
estaduais de vocação urbana, nos últimos 15 anos, não priorizaram
propostas de mudança nessa arena por dificuldade de mobilização
para transformação institucional. Na verdade, os custos e benefícios
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eram muito difíceis e não tinham retorno imediato.
Em geral, as regiões metropolitanas se caracterizam

tradicionalmente pela baixa centralidade na agenda política tanto dos
governantes quanto dos movimentos sociais, uma vez que,
diferentemente de questões que envolvem bens públicos como
transporte, postos de saúde, escolas e delegacias, as transformações
institucionais nessa área não significam o usufruto de benefícios
imediatos para os atores. Especialmente no caso das agências
governamentais, pode-se imaginar que o receio de que o
fortalecimento da governança metropolitana - ou seja, o exercício
efetivo da gestão regional compartilhada pelo estabelecimento de
novas regras e por um novo formato institucional - implicasse redução
do poder real ou formal dos atores envolvidos. Ou seja, a crença de
que mudanças institucionais na área metropolitana levariam sempre a
um jogo de soma zero, em que o ganho de um ator se daria
necessariamente pela perda de poder de outro ente federativo, levou,
diria, a uma certa indecisão dessa parte.

Em uma situação desse tipo, percebe-se tanto a importância dos
empreendedores. E quem foram os grandes empreendedores? Na
verdade, nos últimos anos, couberam à Assembléia Legislativa, além
de inúmeras propostas de criação de novas regiões metropolitanas
em Minas, as iniciativas de alteração do formato institucional da
Ambel. Ou seja, foram os Deputados Estaduais as pessoas que
capitanearam esse tipo de mudança. Ainda que movidos pelas mais
diversas motivações, foram os Deputados Estaduais que atuaram
como empreendedores, tendo avaliado que o saldo das iniciativas por
eles tomadas seria positivo, uma vez que os possíveis ganhos
políticos compensariam o dispêndio de energia com a mobilização, as
articulações e os acordos que se fizessem necessários à aprovação
de um novo marco regulatório para a gestão metropolitana no Estado.
Entretanto deve-se ressaltar que, particularmente, para a RMBH, o
papel importante da mobilização dos Deputados Estaduais somente
ocupou um patamar, que hoje pode ser considerado uma referência
nacional, em virtude de uma forte receptividade do governo estadual e
de algumas Prefeituras da região, especialmente a da Capital, que
vêm realizando, nos últimos anos, um entrelaçamento de políticas de
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intervenção urbana com o governo estadual, e, algumas vezes,
envolvendo também agências federais.

Ao que tudo indica, foram enfrentadas questões de fundo tais como
a busca de equilíbrio entre o desenho institucional e a correlação de
forças dos agentes que atuam na formulação e implementação de
políticas na região, garantindo aos maiores Municípios ampliação
relativa do poder de influenciar o processo decisório e tornando o
Estado o ator capaz de capitanear todo esse novo processo
institucional metropolitano. Ressalte-se ainda a regulamentação do
Fundo de Desenvolvimento Metropolitano, procurando-se viabilizar os
recursos necessários aos investimentos nessas áreas e a
incorporação de representantes da sociedade organizada nesse novo
arranjo institucional.

Por fim, a necessidade de um arranjo metropolitano nacional,
envolvendo os três níveis de governo. Ainda que importante e
histórico, o novo arranjo institucional estadual de Minas Gerais não
poderá utilizar todas as suas potencialidades se não ocorrer
mudanças nesse mesmo sentido em nível nacional. Se, por um lado, o
futuro das nossas metrópoles depende da capacidade de organização
de seus moradores, por outro encontra-se vinculada a ação do Estado
nos seus três níveis de governo. A melhoria do hábitat está
condicionada não apenas ao acerto de uma política econômica "lato
sensu" e das políticas estaduais correspondentes, mas,
especialmente, das reformas urbanas levadas a cabo nas diferentes
regiões metropolitanas e políticas que entrelacem os Municípios
envolvidos e os governos estaduais.

Esse tipo de política, em nível de agenda federal, em razão dos
constrangimentos anteriormente descritos, estão ainda muito longe de
ser uma realidade, sendo apenas timidamente delineada durante a
curta gestão do Ministro Olívio Dutra à frente do Ministério das
Cidades. No futuro, uma política nacional para as regiões
metropolitanas somente vingará se oferecer alguns incentivos
seletivos para que governos estaduais e municipais se sintam
motivados a aderir, por meio de diferentes formatos institucionais e
aportes de recursos, a um ciclo virtuoso de cooperação e intervenção
articulada envolvendo os três níveis de governo. Em suma, espera-se
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que no futuro possamos ter no nível federal algo similar ao que
estamos hoje festejando em Minas Gerais, ou seja, a construção de
uma política metropolitana de soma positiva em que todos os atores
envolvidos, em especial a população-alvo, sejam beneficiados.

A busca de governança metropolitana em um País federativo, como
foi realçado, não pode deixar de levar em conta também as relações e
políticas entrelaçadas verticais e horizontais entre os diferentes níveis
de governo, União, governos estaduais, associações de Municípios e
consórcios, além de articulações institucionais com outros atores
relevantes como, por exemplo, agências internacionais e com
organizações públicas não governamentais, ONGs, associações civis
etc. e representações da sociedade organizada. Ressalte-se que os
Estados Federados, em sua maioria, e os Municípios metropolitanos,
mesmo se atuassem de forma integrada, o que está longe de ocorrer,
dificilmente lograriam uma forte dinamização nas grandes metrópoles
sem o incentivo seletivo de alocações federais novas ou reorientadas
para essa rubrica.

A possibilidade de complementar, a ser estudada, seria a União
negociar com as agências internacionais e com governos estrangeiros
empréstimos subsidiados para programas metropolitanos. Uma outra
possibilidade, levantada por especialistas, seria o governo federal
transformar parte das dívidas dos Estados em verbas destinadas a
investimentos nas regiões metropolitanas.

Ainda que toda federação conviva com a busca de um relativo
equilíbrio entre autonomia e interdependência, no caso brasileiro,
vivenciamos, como bem disse o Prof. Fernando Abrucio, um
federalismo compartimentalizado, ocorrendo pouco entrelaçamento
entre as três esferas de governo. Então, em um país economicamente
complexo, diferenciado do ponto de vista regional, cultural e,
principalmente, extremamente desigual em nível social, à União e aos
Estados Federados cabe, no mínimo, mitigar essas enormes
desigualdades, através de políticas redistributivas que transfiram
recursos de áreas mais desenvolvidas para regiões onde, em média,
há um maior contingente de setores com maiores dificuldades de
inserção produtiva. Nesse sentido, concordamos com o Prof.
Fernando Abrucio, para o qual “o municipalismo, como projeto
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democrático no Brasil, só dará certo, caso o intermunicipalismo e o
entrelaçamento entre os níveis de governo tenham êxito. Se isso não
ocorrer, os Municípios podem ser constitucionalmente fortes, mas,
como poder e instância democrática capaz de resolver os dilemas da
coletividade, vão continuar frágeis”. Muito obrigado pela atenção.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Prof. Sérgio, pela brilhante
palestra. Gostaria de registrar que, como o Dr. Gustavo me lembrou
aqui, a assessoria da Assembléia prestou realmente um serviço
fundamental em todas as fases da discussão, tanto da emenda
complementar quanto da legislação. O Prof. Anastasia dizia que o
espírito com que discutimos no Conselho é o da harmonia, e
realmente sintetizaria a situação em duas palavras: convergência e
harmonia. Não é o espírito da disputa, mesmo porque não há o que
disputar, pois estaremos discutindo a solução de problemas.

Palavras do Sr. Fernando Luiz Abrucio
Boa-tarde. Gostaria primeiramente de agradecer aos coordenadores

da Conferência pelo convite e parabenizá-los pela iniciativa. Falarei
sobre governança metropolitana, dividindo a exposição em três partes.
Na primeira, tentarei dizer o porquê de esse assunto ser importante;
na segunda, falarei de uma outra experiência de governança
metropolitana, para trazer um “caso espelho” a vocês: a experiência
do Grande ABC; e, na terceira, falarei da experiência atual em Belo
Horizonte, que na verdade se estenderá além desta cidade para
Minas Gerais, e tentarei fazer uma reflexão sobre o que isso significa,
quais são suas novidades e quais seriam os futuros e possíveis
problemas desse modelo institucional.

Por que a governança metropolitana é importante? Darei cinco
razões. Algumas delas já foram comentadas mais devidamente pelo
Sérgio; falarei menos a respeito e me concentrarei mais na quinta
razão, que tem que ver mais com o desenho institucional do
federalismo brasileiro. Uma primeira razão extremamente importante
para que governança metropolitana seja fundamental é o processo de
urbanização, que não é apenas brasileiro - é bom que se diga. O
grande historiador inglês Eric Hobsbawm diz que a grande revolução
do século XX foi a urbanização, que mudou o mundo, mudou a
maneira como a sociedade se organiza, mudou a forma de provisão
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das políticas públicas e, acima de tudo, gerou uma ampliação e uma
democracia enorme por todo o mundo; entretanto, apesar de a
urbanização ter trazido qualidades e novidades, trouxe também
problemas. Em vários países do mundo, esse processo mais amplo de
urbanização, por vezes de conurbação, levou a dificuldades em
termos de governança. Esse é um debate clássico nos Estados
Unidos, no Canadá e em vários países colegas nossos latino-
americanos, como México e Argentina. A urbanização trouxe um novo
problema: como governar um grande conglomerado urbano? Em
termos teóricos, sabíamos - ou imaginávamos saber - como governar
o Estado Nacional - há toda uma literatura e uma experiência a
respeito. Há também toda uma reflexão de como governar o plano
local, o plano mais imediato dos cidadãos. Há uma discussão no
federalismo sobre Estados membros, mas não havia uma discussão
mais clara, do ponto de vista da teoria e da prática, de como governar
grandes conglomerados urbanos, regiões metropolitanas.

No Brasil, essa urbanização não só foi enorme, mas também muito
rápida, o que é o grande ponto. Aliás, o Sr. Sérgio citou que hoje há
pouco mais de 80% da população morando nas cidades. Essa
urbanização foi muito rápida, muito mais do que na Europa ou nos
Estados Unidos, e muito pouco planejada. Para ser otimista, com os
termos da língua portuguesa, não foi nada planejada. A urbanização
criou um conjunto de potencialidades e problemas que o nosso
desenho político-administrativo não resolve.

A segunda razão de a governança metropolitana ser importante é
que, hoje, as regiões - até diria áreas metropolitanas, pois algumas
não são insinuantemente regiões, mas poderiam ser pensadas
sociologicamente como áreas metropolitanas - constituem, no Brasil,
as áreas de maior riqueza e de maior dificuldade do País, sobretudo
aquelas centradas nas Capitais. Elas são de fato quase
esquizofrênicas, digamos assim. Elas contêm uma potencialidade
enorme de associativismo cultural e político, uma potencialidade
enorme de produção de riquezas, empregos, ciência e tecnologia.
Mas, ao mesmo tempo, essas regiões metropolitanas contêm tipos
específicos e muito mais complicados de pobreza. Do ponto de vista
da administração pública, é muito mais simples tratar a pobreza do
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semi-árido do que a da Região Metropolitana de Belo Horizonte. É
uma pobreza que se estende a cidadãos que já têm uma série de
direitos e de demandas e se vêem numa situação de enorme
desigualdade.

Se há um lugar que é o grande símbolo da desigualdade no Brasil
são as regiões metropolitanas. Desigualdade é isso: por um lado, uma
enorme potencialidade, e, por outro, um conjunto, um rol de
dificuldades enormes. Se há um grande desafio das desigualdades no
Brasil, ele é o das regiões metropolitanas, que não será resolvido
apenas por distribuição de renda direta aos cidadãos. Essa
desigualdade será resolvida tornando menor a diferença entre as
potencialidades e as dificuldades. Se há laboratórios importantes para
tratar a desigualdade no Brasil, eles são as regiões metropolitanas,
exatamente aquelas em que as políticas da desigualdade menos se
desenvolveram no Brasil. É bom que se diga que, nos últimos 10
anos, desenvolveram-se ótimas políticas de combate à desigualdade.

Uma terceira razão importante de a governança metropolitana ser
essencial é que, nas regiões metropolitanas, ocorre mais fortemente
um fenômeno típico do Estado Moderno e de uma federação em
particular, como o Brasil o é, que é o entrelaçamento das políticas. Na
região metropolitana, vemos mais claramente quanto uma política
pública não se esgota nela própria. É mais fácil ver isso em uma
região metropolitana do que em uma região menos urbanizada ou
conurbada. Por quê? Porque aqui, quando falamos no grande
problema social de desigualdade, não estamos tratando apenas de
um problema localizado, como o de saúde ou o de fome. Estamos
falando de uma série de ligações e interligações que geram a
desigualdade.

Sempre lembro o grande amigo Prof. Paul Singer. Certa vez, quando
ele trabalhava na Prefeitura de São Paulo, na administração Luiza
Erundina, eu o entrevistei. E ele disse o seguinte: “Olha, nós, do PT,
quando chegamos ao governo, achávamos que faríamos o governo da
maioria. Mas eu descobri uma coisa: que a maioria é uma soma de
minorias. Isto é, não existe a maioria em geral. Existe a maioria
classificada por uma série de carências. Se você vai à periferia de São
Paulo, uma parte não tem asfalto nas ruas, mas ali perto tem um
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posto de saúde. Ao lado, há um lugar que tem asfalto, mas não tem
posto de saúde. Mais adiante, há um lugar em que há asfalto e posto
de saúde, mas não há transporte. Para qual maioria devemos
governar?”.

“Para qual maioria devemos governar?” - perguntava o Prof. Paul
Singer. O que ele estava vendo é tipicamente vinculado ao ambiente
de aglomerados urbanos, particularmente aglomerados urbano-
metropolitanos. Esse entrelaçamento dos problemas torna mais difícil
a proposição, a formulação e a implementação das políticas públicas,
porque, mais que em qualquer outro lugar, em regiões metropolitanas
as políticas públicas são, por natureza, intersetoriais. Com isso, o
desenho da política pública torna-se mais difícil. Esse é um grande
desafio.

Uma quarta razão para o fato da governança metropolitana ser
fundamental é que a governança metropolitana pode ser um grande
laboratório também para novas formas de relação entre o Estado, a
sociedade e o mercado. Por quê? Porque, olhando para o lado da
sociedade, a governança metropolitana gera uma potencialidade
enorme de participação. Se olharmos um Município isolado - e aí não
vale citar Belo Horizonte nem o Rio de Janeiro, porque são Capitais -,
um Município menor ou mesmo médio em uma região metropolitana, a
potencialidade de participação é uma. Outra, é pensar numa
participação em uma região metropolitana em que o cidadão tem os
pés em vários lugares. É diferente. O cidadão dorme num lugar,
trabalha noutro e, às vezes, estuda noutro. De qual Prefeito ele cobra?
Como pensar a participação da sociedade em lugares onde o começo
e o fim se entrelaçam, em lugares onde as pessoas têm os pés em
mais de uma cidade? Não é simples. Portanto a governança
metropolitana coloca um problema importante de relação entre o
Estado e a sociedade, mas também de relação entre o Estado e o
mercado. Se as regiões metropolitanas têm potencialidade e
problemas, do ponto de vista econômico, as regiões metropolitanas
produzem um ciclo de oportunidades impressionantes. Mas esse ciclo
de oportunidades impressionantes do ponto de vista do mercado pode
acirrar as desigualdades ou não, dependendo da governança
metropolitana.
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Quando o Sérgio falava das grandes cidades e das regiões
metropolitanas do Brasil, que têm, de um lado, a parte da elite, das
boas universidades, dos condomínios fechados, cada vez mais
parecidos com presídios de luxo, e, de outro lado, a periferia, a cidade
informal, a relação entre o Estado e o mercado na região
metropolitana não é abandonar sua elite social econômica; ao
contrário, é potencializar, reduzindo a diferença entre uma parte e a
outra, entre a cidade de Deus e a cidade do Diabo, sobretudo
produzindo um ciclo de oportunidades econômicas nas regiões mais
pobres. Exemplo específico das regiões metropolitanas é toda a
questão habitacional; aliás, habitacional é uma definição muito restrita,
mas de infra-estrutura. Temos uma potencialidade de relação entre o
Estado e o mercado muito importante. Nesse sentido, na relação entre
o Estado e a sociedade, e entre o Estado e o mercado, talvez as
regiões metropolitanas devam ser repensadas como uma diminuição
da desigualdade entre a parte mais elitista dessas regiões e suas
periferias, que não terminam no limite das cidades. É bom pensar
nisso, porque teremos eleições municipais no ano que vem, e os
candidatos a Prefeito vão prometer políticas a sua periferia sem saber
exatamente onde ela começa nem onde acaba. Esse é um ponto
importante.

O quinto e último ponto que eu queria desenvolver um pouco mais
tem que ver com o desenho federativo brasileiro. O Prof. Anastasia e
o Sérgio falaram um pouco sobre isso. Há três questões no desenho
federativo brasileiro que dificultam o arranjo metropolitano. Primeiro, o
Sérgio citou ao final, é a questão de um federalismo bastante
compartimentalizado no Brasil. Isto é, a capacidade de
entrelaçamento entre os níveis de governo é pequena no federalismo
brasileiro.

Não é inexistente - em política, temos melhorado -, mas é pequena.
Há uma noção de que o que compete ao Estado cabe ao Estado, o
que compete à União cabe à União e o que compete ao Município
cabe ao Município, quando as políticas, por natureza, têm problemas
e soluções que só podem ser pensados de forma entrelaçada. Não há
outro jeito. No fundo, a Federação brasileira - este é um exemplo que
sempre dou - é como compartimentos da cozinha onde colocamos
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arroz e feijão em um, doces, que são sempre gostosos, em outro, e
latarias, óleos, etc., em outro. É como a dispensa da cozinha. Só que
não há como ser assim e não pode ser assim. É fundamental
aumentar o grau de entrelaçamento da Federação brasileira.

Infelizmente, o desenho federativo brasileiro é, de um lado, como
disse o Sérgio, muito padronizador e uniformizador. Supõe-se que
toda regra de cada Estado e de cada Município deva valer, do mesmo
modo, para o conjunto deles, o que é falso, porque a Federação
brasileira é bastante desigual e, muitas vezes, tolhe a criatividade dos
níveis subnacionais de governo. Por outro lado, esse federalismo
compartimentalizado é alimentado pelo que o Prof. Anastasia chamou
de “jogo de empurra”: cada um faz o que gostaria de fazer e manda
outro fazer o que não gostaria. É um pouco isso.

A pergunta clássica que sempre cito foi a feita por um jornalista ao
candidato a Presidente José Serra: se o mosquito da dengue era
municipal, estadual ou federal. Isso é de difícil comprovação científica.
Mas a idéia é essa: tentar, um pouco, de alguma maneira, colocar
apenas num nível de governo a responsabilidade por uma política, e,
se ela trouxer dividendos políticos, é minha; se não, é sua. É preciso
diminuir esse padrão pouco cooperativo e pouco entrelaçado do
federalismo brasileiro.

Em segundo lugar, o federalismo brasileiro se baseou numa idéia
que, em si, é muito positiva, mas que foi levada às últimas
conseqüências e trouxe efeitos negativos: o municipalismo. O
municipalismo brasileiro é histórico e vem, pelo menos, da década de
30. É uma luta histórica num País que tem, de fato, tradições de forte
centralismo. As próprias regiões metropolitanas, embora já houvesse
experiências estaduais -  o  caso  de Minas Gerais é muito
interessante -, nasceram como uma imposição central aos Estados. O
municipalismo tem um potencial muito importante no País do ponto de
vista democrático. Só que venderam a ilusão, na Constituição de
1988, de que o municipalismo significaria que cada Município seria
responsável e capaz de dar conta de todas as políticas públicas.

Talvez na Suíça isso seja possível, e olhe lá. Verificando outras
federações, isso não é possível. Numa experiência governamental,
visitei a Alemanha, que é um país razoavelmente mais rico que o



89

nosso e menos desigual, e o municipalismo, na visão que temos, não
existe lá. Eles sabem que comunas pequenas e pobres têm um tipo
de governança, comunas maiores têm outra, e que certos problemas,
como saneamento básico, não poderão ser resolvidos apenas por
uma comuna, por um Município. O que se faz de um lado colhe-se de
outro - o que é uma péssima piada no caso do saneamento básico.
Mas o fato é que se trata desse problema. Como é que se resolve? Os
alemães não levam a sério essa história de que o municipalismo
significa que cada Município, sozinho, será capaz e responsável por
todas as políticas públicas. O Brasil levou a sério isso.

Essa crença foi levada às ultimas conseqüências. Como não é real,
ela produz as hipocrisias - aliás, sabemos que a hipocrisia é uma
homenagem do vício à virtude. Por exemplo, ela produziu toda a
política de saúde baseada em ambulâncias, que é uma homenagem
do vício à virtude. Se não podemos cuidar sozinhos da questão da
saúde, há um Município ao lado que possui um hospital bonito e
grande que pode. O que faço? Qual é o meu gasto de saúde?
Comprar ambulâncias. Isso é o municipalismo autônomo, forte e real
ou então a competição, a guerra fiscal, que é também outra
homenagem do vício à virtude. Todos podem competir, contanto que
obviamente não paguem as despesas. É uma competição na receita
que não tem reflexo algum nas despesas e cria, obviamente, um
ambiente completamente irracional de políticas públicas.

O terceiro e último ponto do federalismo brasileiro que atrapalha o
desenho metropolitano tem a ver com a definição dos papéis da União
e dos Estados na questão metropolitana. Desde o final da década de
80, a União ficou órfã de políticas urbano-metropolitanas, isso, em
parte, porque o Estado tinha tido uma crise fiscal muito grande; em
parte, porque a crença municipalista tinha se instalado no País, e
tentativas do governo federal de assumir políticas urbanas e
metropolitanas eram rechaçadas como se fossem o centralismo do
período autoritário; em parte, porque as políticas urbano-
metropolitanas não estavam no grupo das reformas do Estado -
normalmente mais vinculadas à idéia de reforma econômica -, nem no
grupo de distribuição clientelista para obter maioria no Congresso.
Portanto, naquele momento, eram menos importantes.
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No governo Lula, houve a retomada desse processo com o
Ministério das Cidades, que inicia uma nova ação institucional muito
importante. Há algumas ações que são bastante importantes do ponto
de vista do marco legal. Basta pensar, por exemplo, no consórcio
público. Não somente o PAC, mas também todos os “PACzinhos”,
como brincam em Brasília, colocaram no centro, assim como a
segurança, a questão urbano-metropolitana. Todavia, o governo
federal ainda não conseguiu definir institucionalmente o seu papel na
questão metropolitana. Há lacunas e ausências que precisam ser
pensadas para que tenhamos maior incentivo nacional a respostas e
problemas metropolitanos. Repito: houve avanços nos últimos anos,
mas ainda há questões a avançar.

Na verdade, os Estados têm competências pouco definidas na
Federação brasileira. Para eles o jogo de empurra serve mais ainda
do que para os Municípios ou para o governo federal. Já que não têm
competências muito definidas, o que é bom nós fazemos; o que não é,
que faça o outro. Então é um problema do próprio arcabouço político-
administrativo brasileiro. Alguns Estados têm assumido mais
recentemente algumas políticas. Falarei um pouco sobre isso depois.
A indefinição de competências dos Estados nos põe numa situação
intermediária muito complicada, porque não se sabe muito bem o
quanto eles estão comprometidos com aquelas políticas.

Diante desses problemas de desenho federativo e da importância da
governança metropolitana, é claro que houve dificuldades para instalar
experiências metropolitanas no País. Do fim da década de 80 para cá,
muitas áreas ou regiões metropolitanas se enfraqueceram e seus
problemas se tornaram maiores. No caso do Rio de Janeiro e da
Baixada Fluminense, a história da região metropolitana é
impressionante, ou seja, talvez seja o maior desmantelamento de uma
política que mal-e-mal, no regime militar, tinha alguma eficácia
naquela região. Boa parte da desigualdade metropolitana fluminense
tem a ver com a falta de governança metropolitana fluminense. O que
produz os problemas sobejamente conhecidos, particularmente o da
violência, tem a ver com desgovernança metropolitana no Rio de
Janeiro.

Houve algumas experiências. Falarei rapidamente de uma, para
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mostrar o que de bom ocorreu lá, os seus problemas, a fim de usar
esse “caso espelho” no que o velho poeta romano, latino, Horácio,
chamava de “De te fabula narratur”, esta fábula fala sobre você, para
pensar, ao final, o caso de Minas.

A experiência do consórcio do Grande ABC talvez tenha sido, depois
de 1988, a primeira tentativa de reorganizar o desenho metropolitano
no País. O interessante nela, primeiro, foi a criação de um conjunto de
instituições metropolitanas que, de certa maneira, estão - no caso da
Região Metropolitana de Belo Horizonte, num desenho melhor
definido - reproduzidos aqui. O consórcio fez um conjunto de fóruns.
Havia o consórcio, além das agências, objetivando buscar um
desenho institucional. Regiões metropolitanas sem um conjunto de
instituições, apenas na idéia do “vamos trabalhar juntos”, não
funciona. Por outro lado, transformar a região metropolitana em mais
um ente federativo poderá trazer mais problemas do que soluções.
Mal conseguimos resolver o problema da compartimentalização entre
União, Estado e Municípios. Teríamos, então, um novo compartimento
da despensa para colocar uma outra coisa.

O segundo aspecto é que aquela experiência conseguiu produzir
algumas políticas públicas metropolitanas, particularmente na questão
do lixo e na questão ambiental. Houve a produção de ações muito
interessantes numa região em que essa questão é de difícil resolução.
Houve a produção de políticas públicas metropolitanas. É bom
ressaltar isso, porque desenhos metropolitanos não necessariamente
produzirão políticas públicas metropolitanas. É desejável que sim, mas
é possível que não produzam. Da mesma forma é possível haver
políticas públicas metropolitanas, como há em Belo Horizonte, antes
desse novo pacto. Conseguiram, então, fazer com que o desenho
trouxesse, em alguns casos, políticas metropolitanas.

Um terceiro aspecto é que conseguiram produzir um planejamento
regional metropolitano. Esse é um outro tema importante, quer dizer,
olhar aquela área para além do espaço de tempo daqueles
governantes, para um período de longo prazo.

Por fim, por um curto período de tempo, o consórcio do ABC
conseguiu produzir uma sinergia forte entre os sete Municípios e o
governo do Estado de São Paulo. Foi o período em que ele mais
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funcionou. Acredito que, em boa medida, em virtude de uma certa
identidade, de uma história metropolitana e do próprio impacto
eleitoral daqueles sete Municípios. Isso tem de ser colocado como
ponto fundamental. Então deu certo, em parte, pela liderança do
Prefeito Celso Daniel, que teve a idéia e a construiu por mais de uma
década; em parte, em função da figura do Governador Mário Covas,
que assumiu de vez isso pelo governo do Estado.

Terminada a vida desses dois grandes homens públicos, o fato é
que o governo do Estado e os Municípios do consórcio do ABC nunca
mais, de fato, conseguiram se articular. Olhando retrospectivamente,
talvez as lideranças políticas fossem o grande sustentáculo daquele
processo.

O problema é que o consórcio do ABC não abrange toda a Região
Metropolitana de São Paulo, mas sim uma pequena parte, apenas
sete Municípios, talvez a parte mais articulada, não só do ponto de
vista contíguo, mas socioeconômico e até sociocultural. Grande parte
da Região Metropolitana ficou fora daquilo.

A Capital, a cidade de São Paulo, por diversas razões, nunca se
envolveu naquele modelo. Embora tenha havido um arcabouço
institucional para aquela Região Metropolitana, o lugar dos atores no
processo decisório não foi bem definido. Explico melhor: embora
houvesse um arcabouço de que várias instituições pudessem fazer tal
e qual coisa, nunca foi bem definido como seria o processo decisório
para fazer andar aquela engrenagem. Isso ocorreu por duas razões. A
primeira é porque o poder de cada Município nunca foi bem
delimitado. Supunha-se que cada um dos sete Municípios teria de ter
o mesmo peso político. Isso foi um grande equívoco. A segunda razão
é que o governo do Estado nunca entrou, institucionalmente, na
Região Metropolitana.

Claro que o consórcio do ABC também sofre de algo, que todas as
áreas metropolitanas do País também sofrem, que é a fragilidade do
governo federal em sua atuação nessa região. Interessante é notar,
fechando esse ponto e falando agora acerca da experiência do novo
pacto da Região Metropolitana de Belo Horizonte, que o governo
federal começou a entrar no ABC somente agora; todavia o governo
estadual nem entrou.
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É como se houvesse uma miríada de ações, muitas positivas, mas
que não conversam entre si. A pergunta é relativa a por quanto tempo
isso se sustenta, sobre quanto isso não é conjuntural. Creio que a
experiência desse novo pacto que a Conferência vem consagrar,
lembrando que todas as leis aqui aprovadas dão a base jurídica de
uma nova institucionalidade da Região Metropolitana de Belo
Horizonte; em boa medida é o aprendizado, nos últimos 20 anos, com
regiões metropolitanas no País e no Estado de Minas. É um
aprendizado que descobriu que o municipalismo mais autárquico não
resolverá o problema metropolitano; um aprendizado que descobriu
que, se o governo do Estado não se envolver nesse processo, com o
peso devido, nada adiantará, pois os Municípios apenas se articularão
e se juntarão; um aprendizado que descobriu que não basta envolver
apenas o Poder Executivo, mas também se incluir o Poder Legislativo,
colocando na linha de frente a sociedade mineira.

Houve também um aprendizado sobre a necessidade de mais
experiências, não se podendo ficar apenas em Belo Horizonte,
embora eu acredite que grande parte das inovações virão daqui, pela
dimensão e pela trajetória deste Município. Caso se permaneça
apenas em Belo Horizonte, o desenho metropolitano mineiro terá
problemas.

Também se aprendeu que é fundamental haver um desenho
institucional adequado para a região metropolitana. É central a
diferença entre a Assembléia e o conselho. Trata-se de uma diferença
que tem menos que ver com a separação entre a Câmara e o Senado
nos Estados Unidos e mais com a Alemanha - pena que o Prof.
Anastasia não está aqui, pois poderia fazer essa brincadeira com ele -
, uma vez que a Assembléia, como Câmara, tem papel de grande
ressonância quanto a todos os interesses, além de legitimidade última,
ao passo que o conselho está mais próximo não só de um Poder
Executivo, mas também de uma representação específica de Poder
Executivo, tal qual o conselho federal alemão.

Nesse conselho, não estão Senadores eleitos, mas representantes
dos governos dos Estados alemães. E essa diferença é essencial para
agilizar o processo decisório. Por quê? E aí termino minha fala
mencionando não os problemas por si mesmos, pois é difícil falar em



94

problemas em algo que novamente se está iniciando, mas as
questões que devem ser pensadas ao longo do caminho, afinal
caminhar se aprende caminhando.

A primeira questão que me parece estratégica a pensar, em todo
esse novo desenho mineiro, é sobre o papel do governo federal. Creio
que é uma ilusão os governos dos Estados e dos Municípios, como o
Sr. Sérgio ressaltou, não inserirem nesse desenho, o governo federal,
qualquer que seja ele, qualquer que seja sua coloração partidária,
afinal é um modelo institucional.

Isso é muito importante. Por quê? Porque, analisando a experiência
internacional, percebemos que questões urbanas metropolitanas
possuem dimensão sobretudo financeira. Só a entrada do governo
nacional resolve o problema. Fala-se muito, também, da experiência
de combate à violência em Nova Iorque e nos Estados Unidos, mas se
esquece de que aquele arranjo envolveu muito dinheiro, parte dele do
governo nacional. Quando se analisa a experiência canadense, é
possível notar que o governo nacional arca com muitas despesas. O
recurso só de Estados e Municípios não basta. Toda a experiência de
Chicago e entorno está fortemente envolvida com o governo federal.
Hoje, nos Estados Unidos, discute-se que o governo federal tem de
voltar a investir - vejam só, pensamos que essa é uma questão
apenas brasileira - fortemente em infra-estrutura. Para onde esse país
está olhando? Para as regiões, para as áreas metropolitanas. Nesse
caminhar, esse é um ponto a se pensar.

O segundo ponto, que na minha opinião é muito importante, tem que
ver com a agência. Como fazer com que a agência seja capaz de
produzir resultados? O processo de profissionalização da agência vai
ser fundamental. É interessante, porque, comparando mal, a agência
é um tipo de burocracia não muito diferente das antigas autarquias
que pensavam o planejamento urbano pelo Brasil afora, umas das
quais com grande experiência e sucesso em Minas Gerais. Não vai
ser do mesmo modo, porque aquelas autarquias, aquelas agências
burocráticas olhavam apenas para si próprias. Vamos precisar de
agências que olhem para a sociedade. Precisamos de uma
profissionalização na qual a burocracia seja capaz de colher o que a
sociedade diz, colher a sinalização social. A grande burocracia
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brasileira se trancava nos escritórios, onde tomava as decisões.
Portanto é um modelo profissional que precisa olhar para a sociedade.

O terceiro ponto, também bastante importante, é que experiências
institucionais, sobretudo com essa envergadura, dão certo quanto
mais rápido apresentam resultados. É um efeito bola-de-neve, pois, se
apresentam um resultado bom, haverá dois, e assim por diante. É
quase uma progressão aritmética; em instituições, não há progressão
geométrica, exceto no caso de crises.

Ora, se olharmos bem essa questão, talvez nesse processo seja
fundamental escolher muito bem as prioridades. É melhor que uma
coisa dê certo em curto prazo, para que quatro ou cinco dêem certo
em longo prazo. Esse é um ponto essencial.

O penúltimo ponto se refere à interligação das políticas públicas e a
um desenho metropolitano das políticas públicas. Com isso, quero
dizer que o problema metropolitano vai ter um fórum e um filtro
fundamental que é o novo redesenho da região metropolitana, mas, se
as políticas públicas não se desenharem de forma metropolitana, nada
adiantará. Ou seja, não adiantará apenas dar algo deste fórum ou
dessas instituições para as políticas públicas; o caminho inverso
também terá de ocorrer, mesmo que, por vezes, não passe por este
fórum. Dito de outro modo, as políticas públicas têm de ser pensadas
de forma metropolitana. Como exemplo, cito a política de saúde.
Vejam: o desenho da saúde, no Brasil, tem como matriz básica a
regionalização, porém não há uma regionalização metropolitana no
desenho da saúde brasileira.

A educação é um problema metropolitano, sobretudo se pensarmos
no ensino médio, ao qual, graças a Deus, cada vez mais pobres terão
acesso. Essas pessoas vão ter um circuito de trabalho e de vida
metropolitanos. Assim sendo, é preciso fazer com que as políticas
públicas - elas próprias - ordenem-se de forma metropolitana.

Por fim, como último ponto, é preciso parabenizar os responsáveis
pela experiência que temos hoje, mas também é necessário torcer
para que ela funcione para além do tempo político presente. Essa é a
grande questão da política: “como funcionar para além dos pactos
imediatos?”. É uma resposta única: a lei nunca vai garantir que os
homens façam, para sempre, aquilo que fazem. Aliás, é melhor que
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não o garanta mesmo. É preciso transformar essa experiência não só
numa experiência institucional, mas também de aprendizado dos
atores políticos, para que eles criem - e sejam, de alguma maneira,
instados a criar - uma nova lógica no seu cálculo político. O desenho
institucional, o sucesso das políticas, enfim, tudo isso é fundamental,
mas, na minha opinião, a base essencial desse processo é que os
atores políticos acreditem que os governos estadual e municipal
sempre terão de fazer parte da política metropolitana. Essa é a tarefa
dos que começam, os quais devem passá-la para os que vêm depois.
Obrigado.

Palavras da Secretária Adjunta Maria Coeli Simões Pires
Exmo. Deputado Roberto Carvalho, 3º-Vice-Presidente da

Assembléia e coordenador deste evento; caríssimos Profs. Sérgio de
Azevedo e Fernando Abrucio, a quem cumprimento pelo brilhantismo
de suas falas e pela valiosa contribuição; autoridades; delegados;
representante do Paraná que veio prestigiar o nosso evento;
representantes da sociedade; equipes técnicas da Sedru e da
Assembléia; colegas da Escola de Direito Administrativo Mineiro e de
outras academias; estudiosos e técnicos das cidades; pretendendo
contribuir para a reflexão sobre o tema “Governança Metropolitana em
Minas Gerais”, segundo o novo marco legal de 2006, desenvolverei
algumas idéias que julguei importantes para alinhavar a reflexão
pessoal do fenômeno urbano moderno, do cenário em que se insere a
metrópole e dos desafios de sua gestão. Muitas noções são baseadas
na literatura corrente, tão bem ilustradas pelos professores desta
Mesa, algumas até compartilhadas neste evento. Em rápidas
pinceladas, tratarei do processo de metropolização no Brasil e da
formação do substrato fático das regiões metropolitanas, explicitando
a moderna compreensão da metrópole como expressão espacial
concreta do fenômeno global que reproduz no urbano a lógica da
sociedade hipercomplexa. Na seqüência, abordarei a gestão como
desafio comum às metrópoles mundiais, mais agravado no Brasil.
Tratarei da governança metropolitana a partir do conceito e substrato
filosófico, enfocando a metrópole como “locus” de sua articulação.
Como foco da governança, falarei então da ordem territorial e das
políticas públicas sociais. Em seguida, identificarei os diversos
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núcleos de poder ou de governança pública ou privada no espaço
metropolitano. Tratarei ainda da RMBH, objeto desta Conferência, e
da estratégia de governança adotada pelo Estado, passando pela
autorização do marco constitucional legal e identificando os modelos
de gestão compatíveis com a nova ordem, para então fazer o
enquadramento do arranjo de gestão que ora se implementa. Por fim,
apontarei os fatores que desafiam a governança metropolitana, para
então vislumbrar a superação das dificuldades pela lógica do
consenso das governanças públicas parciais, pela regulação estatal
das governanças privadas legítimas e pela neutralização das
governanças ilegítimas ou paralelas.

Aqui não há espaço para uma digressão mais detida na busca das
origens das cidades. Contudo, pode-se assinalar que o marco zero
das cidades seria o da estratégia de centralização do poder e da
defesa contra inimigos, ainda na antigüidade, evoluindo num processo
complexo da cidade política, passando pela cidade comercial e
chegando à industrial e à pós-industrial. Assim, a cidade vai, ao longo
do tempo, acumulando funções, modificando sua morfologia e
assimilando em sua geografia as marcas de seu tempo, a lógica dos
processos produtivos, a natureza da própria sociedade.

No Brasil, é comum associar o processo de urbanização ao ciclo
industrial, o que é objeto de alguns reparos. Aos poucos, embora
internamente se desfaça esse mito causal da industrialização-
urbanização, deve-se enfatizar a preponderância do fator
industrialização na mudança do perfil de urbanização. Sob influência
do processo de industrialização e com a escalada do fenômeno
urbano, na segunda metade do século XX, muitas cidades brasileiras
perderam características de unidades socioeconômicas fechadas em
seus limites territoriais, para ganhar um novo dinamismo em relação a
outros núcleos.

O intercâmbio entre os núcleos urbanos, orientado pelas
perspectivas de acesso dos cidadãos a bens, rendas e serviços,
acarreta o adensamento de centros polarizadores e a concorrência
funcional de áreas auxiliares. Disso resulta a conurbação, de caráter
transmunicipal, ou a concentração urbana dinâmica e integrada a
Municípios. Ambas constituem o substrato fático das regiões
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metropolitanas.
Ocorre que, além de retratar essa dinâmica interna segundo lógica

funcional, a metrópole, inserida num macrocenário, reflete um
fenômeno do mundo moderno pelo qual o espaço urbano se reproduz
segundo os moldes de constituição da sociedade global, impactada
pela tecnologia da informação e pela generalização do mundo
mercadoria, conforme ensina Fani Carlos.

Nesse processo de metropolização, a globalização e a fragmentação
ocorrem tanto no plano do indivíduo quanto no plano espacial. A
globalização massifica, rompe limites, quebra identidade e, ao mesmo
tempo, traz a fragmentação como conseqüência reativa. Os
condomínios fechados são exemplos dessa reação. No indivíduo, a
fragmentação revela-se pela diluição dos laços de família, pela queda
de vínculos do trabalho, do lazer e com o conjunto de referências
identitárias. Em relação ao espaço, a fragmentação resulta da diluição
das ligações orgânicas entre os pedaços da cidade e da repetição das
desigualdades em diferentes escalas intra-urbanas.

A necessidade de individualização, de diferenciação e de busca de
identidade reflete na espacialização das atividades na cidade, na
lógica fundiária, na valorização do solo urbano, na multiplicação de
centros urbanos e nas hierarquias socioespaciais. Desse modo, o
espaço urbano se constitui fragmentado do ponto de vista social,
político e econômico, isto é, a fragmentação é hoje a ordem
configuradora dos territórios urbanos e implica uma nova abordagem
jurídica dos domínios público e privado e da lógica das relações no
âmbito desse espaço. Por isso mesmo, a ordem territorial urbana é
também um importante pressuposto e um grande desafio para a
governança.

A metrópole, como a sede da gestão e da organização das
estratégias que articulam os espaços, próximos ou remotos, e as
decisões que impactam a vida urbana, reflete, de modo incisivo, a
tensão permanente entre público e privado.

Nos maiores centros urbanos do Brasil, assim como ocorre com as
grandes metrópoles do mundo - Berlim, Londres, Chicago, e outros -,
a gestão política, financeira, institucional e jurídica dessa realidade é o
desafio sábio. Um desafio pautado pelo tempo virtual e pelas
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exigências das relações da sociedade global e informado pelo dilema
fragmentação-universalização.

Tal desafio revela-se mais grave internamente se se têm em conta
as peculiaridades do fenômeno da metropolização no Brasil - o Dr.
Abrucio fez referência a essa rapidez com que se apresenta o
fenômeno urbano no Brasil -; o estágio de desenvolvimento em que se
encontra o País é também um outro fator importante; os altos custos
sociais das estratégias de internacionalização também estão a
dificultar a estratégia de governança. Por fim, o modelo federativo
também explicitado aqui pelos professores.

No Brasil, há uma pluralidade de centros conurbados, que retratam o
processo de desenvolvimento de base policêntrica e uma
concentração populacional e de atividades econômicas em escala
muito superior à de outras metrópoles do mundo e que alimenta a
competição das cidades por investimentos.

Essa concentração e o esforço de inserção na dinâmica do mercado
internacional tendem a intensificar a própria fragmentação e a
produção insustentável das cidades, com a mercantilização do solo
urbano e os impactos sobre a organização territorial e sobre as lógicas
de apropriação dos espaços, dos recursos naturais e dos benefícios
da urbanização.

Os impactos ocorrem também sobre padrões éticos, estéticos e
culturais da sociedade. A expressão visível de tudo é o quadro
explícito de pobreza social, segregação espacial, destruição da
natureza, consumismo e violência urbana cada vez mais sofisticada,
tudo a evidenciar o quão perverso é o padrão de crescimento.

A Federação trina com o artificialismo dos arranjos de poder que a
sustentam, com a partilha desequilibrada de recursos e
responsabilidades, por outro lado fragiliza as bases de uma ordem
urbano-metropolitana e da instância jurídico-institucional
correspondente. O modelo potencializa a tensão entre a autonomia
municipal e o interesse metropolitano, entre poderes locais e
estaduais, de forma muito mais grave do que em outros países.

Falemos da governança, tendo em vista esse estágio, ou seja, essa
situação do processo de globalização e de metropolização.
Governança, em sentido mais amplo, refere-se a formatos de gestão



100

pública, que, fundados na interação público-privada, tendem a
assegurar a transparência na formulação e eficácia na implementação
de políticas. A concepção de governança pública legítima, à sua vez,
pode ser traduzida a partir da construção teórica de Habermas,
segundo o qual é necessário haver um subsistema administrativo que
age em nome do conjunto da sociedade e que é especializado em
decisão coletivamente obrigatória. Subsistema que, à sua vez, deve
guardar coerência com as demandas da ampla esfera pública.

A governança metropolitana é, pois, a arquitetura da gestão pública
fundada na interação público-privada e capaz de sustentar a
organização das estratégias de articulação de espaços, nos múltiplos
Municípios, de atores políticos e sociais, de decisões, demandas e
políticas de interesse comum da região.

Independentemente do modelo que assuma, uma governança
pública metropolitana democrática pressupõe articulação intensa e
transparente dos diversos atores e núcleos de poder, participação
com responsabilidade para a consecução da eficiência legítima no
plano das políticas públicas e no tocante à ordem urbana e à
integração de territórios.

No espaço metropolitano, podem ser identificados vários atores ou
núcleos de poder, que devem ser considerados para a construção da
governança. Identificamos o poder público - municipal, estadual e
federal -; os que produzem as cidades - os investidores e os cidadãos
de um modo geral -; e a sociedade civil.

Na governança pública federativa, identifica-se o papel dos entes
federativos no território metropolitano. Tem-se o exercício do poder
como desempenho dos papéis e assunção de responsabilidade
conforme a matriz constitucional, que define o condomínio de
competências legislativas e executivas.

Há três vertentes na governança privada: legítima regulada pelo
Estado; legítima auto-regulada, sendo um exemplo os códigos do bem
das favelas e de outros grupos excluídos; paralela ilegítima, que deve
ser neutralizada na governança pública - exemplos são os centros
marginais de poder, como os do narcotráfico, e os de privatização do
público, como as organizações da corrupção.

A governança pública societal abrange parcerias com Oscips, ONGs
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e outras entidades da sociedade civil. Fiel ao paradigma democrático,
a governança deve ser compartilhada entre esfera pública
governamental, esfera pública societal, mercado sob regulação estatal
e outras forças existentes no espaço metropolitano. Tem-se, então, o
tripé da governança.

Os focos de atenção da governança devem estar voltados para a
metrópole como um todo, como espaço territorial e comunidade, e
para as políticas públicas. Nesse aspecto, a governança deve,
enfaticamente, reconciliar a fragmentação institucional - da própria
abordagem das políticas públicas do Estado - com a territorialidade
metropolitana, com seus desafios urbanos, ambientais e sociais.

Há de estabelecer a governança das demandas por políticas sociais,
por meio de planejamento, monitoramento dos fatores de pressão,
informações de base territorial, espacialização do orçamento,
construção de índices e fatores de avaliação, explicitação de critérios
alocativos de recursos que possam qualificar a discursividade política,
administrativa e social em torno da disputa entre as políticas setoriais.

Especialmente em um quadro de recursos escassos, as políticas
implicitamente travam competição por dotações orçamentárias, e as
decisões alocativas são dramáticas. Por isso mesmo devem ser
compartilhadas de modo a se revestirem de legitimidade. Daí a
necessidade de que a estratégia participativa incorpore a discussão
da responsabilidade estendida, capaz de fazer escolhas, estabelecer
prioridades e compartilhar os riscos e os ônus dessas definições.

Estamos falando de uma participação da sociedade civil além da
mobilização e da discussão. Estamos falando da integração da
sociedade civil no plano das decisões, com responsabilidade
estendida, tendo em vistas as escolhas consensadas.

Assim uma governança metropolitana juridicamente embasada,
legítima e democraticamente construída e estrategicamente eficaz,
pressupõe processos lógicos formais de leitura e desenvolvimento das
matrizes constitucionais, de poderes, competências e papéis dos
entes federativos. Mas, sobretudo, a abertura para a aglutinação de
todas as forças legítimas na perspectiva emancipatória da cidadania,
da eficiência prestacional e da humanização do desenvolvimento das
cidades.
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Isso tem a ver com a construção de uma consciência metropolitana.
No que diz respeito à identidade espacial, uma nova concepção de
pertencimento territorial se apresenta, com as redes das cidades
contribuindo para a formação de novas identidades e territorialidades.
As mobilidades virtual e real, somadas à busca de qualidade de vida
urbana e de moradia, ampliam os territórios de relações do homem e
suas possibilidades de identificação no espaço - a idéia-chave é de
Madureira.

Os mineiros, de modo especial, resistem a esse processo. É que,
mais do que outros, eles alimentam um sentimento de pertinência ao
lugar em uma ótica mais reducionista; estão presos à terra natal, aos
espaços da infância e da adolescência, aos ambientes do cotidiano -
ao bairro, à rua, ao quarteirão, às esquinas.

Certo é que, da relação permanente dos indivíduos com o espaço
regional, vai surgindo uma identidade metropolitana. Isso porque,
pelos sentidos, pela convivência em sociedade e pelas relações com o
ambiente físico, o indivíduo apropria-se do espaço identificando-o
como seu; atribuindo-lhe, por meio do uso ou da percepção de seu
papel funcional, um significado. Neves há de ter um significado para
todos nós. Neves, na verdade, é sede de um equipamento do sistema
de segurança exatamente para garantir a segurança do Estado,
especialmente da região metropolitana. Precisamos, portanto,
reconhecer Neves como parte do espaço metropolitano e identificar-
nos também com ele, assim como com os demais espaços que
compõem a região metropolitana.

Deve-se assim, no entanto, definir que, para além dessa nova
consciência de cidadania e identidade metropolitana, em uma
perspectiva individual do auto-reconhecimento no espaço fragmentado
e global da metrópole, vislumbra-se a projeção da cidadania
metropolitana ativa, que busca organizar-se nas diversas vertentes da
sociedade civil para atuar - uma participação para discutir espaço
decisório, para dividir esse espaço e, portanto, para compartilhar
governança e responsabilidades.

Ditas essas palavras sobre a governança, vamos focar a Região
Metropolitana de Belo Horizonte, verificar como foi estabelecida uma
nova estratégia de governança para esse espaço e como isso está
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pensado no novo marco legal. Pois bem, a Região Metropolitana,
institucionalizada em 1973 por lei complementar federal, teve sua
gestão estruturada em bases centralizadoras e entrou em crise no
final da década de 80. Sobre influência da Constituição da República
de 1988, ela foi ainda mais esvaziada. O modelo institucional adotado
pelo constituinte mineiro, à sua vez, refletiu uma tendência de
enfraquecimento da posição do Estado em relação à gestão
metropolitana. Isso em inteira coerência com a estratégia
municipalista de fortalecimento da própria autonomia municipal.

Na prática, a gestão metropolitana foi absurdamente negligenciada:
a União afastou-se por completo do cenário metropolitano; o Estado,
por sua vez, não exerceu o seu papel na gestão de funções públicas
de interesse comum; e os problemas foram deixados à autonomia dos
Municípios, sem que eles fossem capazes de superar a perspectiva
local e implementar soluções de cooperação. Em verdade, houve
certa interdição ao debate da questão metropolitana - como bem
sabem as universidades e os planejadores urbanos -, especialmente
em razão de uma tensão que se estabelece em face dos resquícios da
própria matriz autoritária retratada em arranjos unilaterais do Estado.

O agravamento do quadro metropolitano no contexto do Estado,
associado ao diagnóstico de uma baixa inserção da RMBH nos planos
nacional e internacional, levou o governo do Estado a estabelecer
uma clara estratégia de governança metropolitana. A Assembléia
Legislativa relançou, em um grande seminário legislativo, em 2003, o
tema das regiões metropolitanas com o objetivo de discutir o seu
modelo de gestão.

Em 2006, definiu-se novo arranjo legal para a RMBH, as Leis
Complementares nºs 88, 89 e 90. E antecipando-se a novos arranjos
institucionais, a sua implementação, o Estado criou o grupo de
governança metropolitana com o objetivo de coordenar as ações
estaduais no território metropolitano e de especialmente buscar
estabelecer uma lógica de intersetorialidade das políticas públicas no
espaço metropolitano. Nesta conferência, tem lugar a implementação
formal dos novos instrumentos de gestão da RMBH. Por que não dizer
de um pacto para, na prática, construir efetivamente a governança.

Os desafios do complexo geoeconômico e social representados pela
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Região Metropolitana impõem fortes impactos à organização dos
Estados, em especial na Federação. Por si só, a formação da região
metropolitana à revelia da tradicional divisão político-institucional do
território já representa um grande desafio à gestão governamental,
como já foi dito pelos palestrantes. Esse desafio, contudo, é menor
nos Estados unitários, pois a autonomia fraca dos governos locais
nesses Estados facilita a adequação do Direito à ordem política, ao
fenômeno metropolitano.

A situação é diferente nos Estados Federados, cujo atributo é
exatamente a autonomia dos entes subnacionais. Nesse caso, o
enfrentamento da questão metropolitana está sujeito a novas
condicionantes. Normalmente os Estados têm tratado o fenômeno da
metropolização valendo-se de dois modelos institucionais básicos.
São elas as soluções estruturais horizontais ou voluntárias e as
soluções verticais ou compulsórias.

A solução horizontal se refere ao formato em que os governos locais
livremente se associam para a organização da gestão metropolitana.
O modelo de São Paulo foi aqui explicitado. Sustenta-se no art. 241
da Constituição Federal, que prevê a gestão associada de serviços
públicos e a constituição de consórcios públicos em essa finalidade.

Já a solução vertical é aquela em que os Municípios são
organizados por uma instância superior para a constituição da região
metropolitana. A Constituição Federal incorporou esse modelo no art.
25, § 3º, que atribuiu aos Estados a competência para instituir regiões
metropolitanas, para integrar funções públicas de interesse comum.
Vale dizer que se trata de um arranjo compulsório à medida que os
Municípios ingressam na própria região.

Nos anos 70, o governo militar tentou uma organização vertical das
regiões metropolitanas. Esse modelo deixou poucas heranças, mas
certamente uma das principais foi o estigma em relação ao modelo
vertical, que foi tachado necessariamente como centralizador.

Na ordem constititucional de 1988, as apostas se voltaram para o
formato horizontal. Esperava-se que os Municípios buscassem
voluntariamente a cooperação para o enfrentamento da questão
metropolitana. Não obstante algumas experiências isoladas muito
positivas - aqui já relatadas -, constata-se que formas institucionais
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alternativas para a gestão metropolitana ainda não se consolidaram.
Em Minas Gerais, o agravamento dos problemas sociais e infra-
estruturais, decorrentes em grande parte da desarticulação
institucional da RMBH, foi um dos fatores preponderantes para que se
legitimasse, a partir de 2003, a retomada da participação estadual na
governança metropolitana. Não nos moldes da década de 70 - e aqui
há vários integrantes do Plambel que nos ajudarão a reconstruir um
novo momento de planejamento no Estado -, pois a expectativa geral
dos atores gira em torno da chamada gestão compartilhada. Minas
adotou um modelo híbrido de gestão metropolitana, no qual convivem
estratégias verticais e horizontais de governança. Assim, diferentes
soluções poderão ser adotadas para o planejamento e execução de
funções públicas de interesse comum, desde consórcios públicos até
a gestão direta pela administração estadual. Buscou-se, com isso, a
construção de uma gestão metropolitana efetivamente democrática e
participativa, mas muitos fatores desafiam essa governança.

Apenas indicarei tópicos desses fatores, já tomados aqui como
constrangimentos pelos professores que nos antecederam: o dilema
globalização e fragmentação social e espacial - ao mesmo tempo em
que estamos definidos numa localidade, estamos ligados ao mundo,
Boaventura Santos diz que o local, o universal e o global convivem; a
pressão do tempo virtual e da dinâmica relacional dos centros em
função desse novo tempo, esse tempo que tem pressa, que demanda
novos perfis de gestores; inexistência de entidade regional
intermediária com capacidade política - não adota a posição de
criação de uma instância política nesse nível -; a inerente tensão entre
o interesse metropolitano e o interesse local - não devemos nos
assustar, pois é conatural ao arranjo metropolitano a convivência com
essa tensão; a resistência à estratégia de gestão metropolitana pela
sua origem no autoritarismo; a competição em contraposição à lógica
colaborativa; a frágil construção de legitimidade na equação de poder
em relação aos processos decisórios: se temos tantos centros de
poder, como o público, o da sociedade organizada, o do mercado,
precisamos que esses atores não legitimem o arranjo apenas pela
participação de um dos atores, precisamos de todo esse tripé
assentado na prática da governança; a insipiente consciência
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metropolitana, devo dizer que o localismo ainda exerce sobre nós um
fetiche muito grande, mas temos de desenvolver aos poucos essa
consciência metropolitana; o estágio da participação: caminhamos
muito, especialmente em Minas, em termos de participação popular,
dos diversos segmentos, tanto privados quanto da sociedade civil,
mas precisamos buscar um novo patamar dessa participação,
precisamos sair da fase do barulho para a fase decisória, precisamos
concertar decisões e assumir responsabilidades nesses espaços,
potencializar ainda mais os arranjos que Minas tem em relação às
Oscips e a outras colaborações de PPPs; os conflitos e confrontos
decorrentes da exclusão; e a governança ilegítima. Temos, o que é
muitíssimo grave, no Brasil todo, e assistimos perplexos a reiteradas
reportagens das televisões brasileiras mostrando o crime, a
especulação, como uma governança efetivamente instalada, uma
governança paralela e ilegítima. Precisamos combater o poder do
crime na governança estatal, combater o poder da especulação nas
definições das políticas urbanas. Enfim, precisamos combater toda a
governança ilegítima, toda a centralidade de poder ilegítimo que
queira prevalecer no âmbito da governança estatal. Sintetizando os
desafios cruciais, afirmo que o grande apelo é por uma consciência
metropolitana e por uma governança verdadeiramente democrática,
na qual os atores governamentais, sem negligenciar seus papéis,
sejam capazes de articular todos os núcleos legítimos.

Não resolve o caos urbano a governança privada dos condomínios
de luxo, dos prisioneiros do medo. Não pode imperar a governança
corporativa dos segmentos. Não pode prevalecer a governança do
lucro dos que mercantilizam a cidade. Não pode imperar a governança
do crime, instalada em presídios, nos quartéis generais de morros e
de favelas ou mesmo em birôs sofisticados de empoderados. Esta
precisa ser enfrentada e neutralizada.

A governança legítima, compartilhada, que tenha ao centro a
cidadania emancipada, desafia o Estado - União, Estados e
Municípios - no cumprimento do papel prestador e regulador e a
sociedade e a própria iniciativa privada em novo estágio de
participação na busca de caminhos que possam assegurar vida digna
para todos e alternativas de sustentabilidade coletiva, urbanística,
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ambiental, social e econômica no grande espaço metropolitano.
Agradeço a todos.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, nossa querida Secretária e Profa.
Coeli e colega da Assembléia. Agradecemos também a palestra dos
três professores e da Profa. Coeli, que realmente enriqueceram, e
muito, a nossa caminhada rumo à efetiva busca da solução
metropolitana e da implementação desse arranjo. Gostaríamos de
convidar todos a visitar a exposição Programas Governamentais
Metropolitanos, no Espaço Político-Cultural Gustavo Capanema, no
“hall” de entrada do andar térreo, onde a Sedru oferecerá um café
metropolitano - deve haver algo de diferente nesse café metropolitano.

Eleição dos representantes para o Conselho Deliberativo de
Desenvolvimento Metropolitano

O Sr. Presidente - Neste instante, daremos início à eleição dos
representantes das entidades da sociedade civil no Colegiado e no
Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano e dos
representantes dos Municípios, com exceção de Belo Horizonte, Betim
e Contagem, no Conselho Deliberativo de Desenvolvimento
Metropolitano (três titulares e três suplentes).

- Procede-se à eleição.
O Sr. Presidente - Para formar o Colegiado, as entidades se

reuniram por segmentos (Movimentos sociais e populares, entidades
sindicais de trabalhadores, entidades representativas dos
empresários, entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa e
ONGs) e elegeram quatro representantes por segmento, totalizando
20 representantes. São eles:

Pelas entidades sindicais de trabalhadores: Adriano Porto Miglio -
Sindicato dos Economistas de Minas Gerais; Geslene Gonçalves dos
Reis - Central Única dos Trabalhadores (CUT-BH); Rita de Cácia
Maciel G. Senesi - Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de
Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgoto do
Estado de Minas  Gerais  (Sindágua-MG); Paulo Eustáquio Marra
Pinto - Sindicato dos Médicos de Minas Gerais.

Pelas entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa: José
Abílio Belo Pereira – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG); Maria Eulália Alvarenga de
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Azevedo Meira - Conselho Regional de Economia/MG; Jupira Gomes
de Mendonça - Escola  de  Arquitetura da UFMG; Maeli Estrela
Borges - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental
(Abes-MG).

Pelas entidades representativas de empresários: Teodomiro Diniz
Camargos - Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg);
Heloísa Guimarães Vidigal Rezende - Câmara de Dirigentes Lojistas
de Belo Horizonte (CDL-BH); Daniel Ítalo Richard Furletti - Sindicato
da Indústria da Construção Civil do Estado de Minas Gerais
(Sinduscon); Mônica Andrea Siebler Gomes - Sindicato das Empresas
de Transporte de Passageiros Metropolitano (Sintran).

Pelas ONGs: Ana Beatriz Marques Silva - Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público Verde Água; Maria Auxiliadora
Alvarenga - Fundação IBI - Ecologia e Educação; Rodrigo Ferreira
Andrade - Instituto Horizontes; Marco Aurélio Costa - Instituto Estadual
Pró Cidadania-BH.

Pelos movimentos sociais e populares: Antônia de Pádua - União
Metropolitana por Moradia Popular; Leila Soares Ferreira da Silva -
União Municipal de Moradia Popular; Wilson Caetano - Associação
Comunitária dos Moradores do Bairro Nossa Senhora das Graças;
Ronaldo Silvestre da Silva - Associação dos Moradores do Bairro
Serra Dourada.

Para o Conselho Deliberativo, foram eleitos quatro representantes,
sendo dois titulares e dois suplentes. São eles:

Titulares: União Metropolitana por Moradia Popular - Antônia de
Pádua; Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
de Minas Gerais (Crea-MG) - José Abílio Pereira.

Suplentes: Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais
(Fiemg) - Teodomiro Diniz Camargos; Instituto de Estudos Pró-
Cidadania - Marco Aurélio Costa.

Os representantes do Municípios, com exceção de Belo Horizonte,
Betim e Contagem, que são membros natos, se reuniram e elegeram
os seguintes membros: Titulares: Presidente da Granbel e Prefeito de
Itaguara - Ubiraci Prata Lima; Prefeito de Nova Lima - Carlos Roberto
Rodrigues; Prefeito de Santa Luzia - José Raimundo Delgado.
Suplentes: Prefeito de Ribeirão das Neves - Wallace Ventura Andrade;
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Prefeito de Pedro Leopoldo - Marcelo Jerônimo Gonçalves; Prefeito de
Jaboticatubas - Fábio Moreira Santos.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os

agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da
convocação, encerra a reunião, desconvocando a reunião especial de
logo mais, às 19 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados
para a reunião especial de amanhã, dia 21, às 9 horas, e para a
reunião extraordinária também de amanhã, às 20 horas, nos termos
dos editais de convocação, bem como para a reunião ordinária na
mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do
dia anunciada foi publicada na edição de 21/8/2007.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 30ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 21/8/2007

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Registro de presença - Destinação da reunião - Palavras do Sr.
Presidente - Palavras da Secretária Renata Maria Paes de Vilhena -
Palavras do Secretário Dilzon Melo - Palavras do Secretário José
Carlos Carvalho - Palavras do Secretário Márcio Araújo de Lacerda -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e a Deputada:
Doutor Viana - Dinis Pinheiro - Bráulio Braz - Dalmo Ribeiro Silva -

Délio Malheiros - Delvito Alves - Djalma Diniz - Fábio Avelar - Gilberto
Abramo - Gláucia Brandão - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - João Leite - Luiz Tadeu Leite - Neider Moreira - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa -Wander Borges.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - Às 9h5min, declaro

aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata
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- O Deputado Bráulio Braz, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - Convidamos a tomar assento à Mesa a Exma.

Sra. Renata Maria Paes de Vilhena, Secretária de Estado de
Planejamento e Gestão; e os Exmos. Srs. Deputado Dilzon Melo,
Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana;
José Carlos Carvalho, Secretário de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável; Márcio Araújo de Lacerda, Secretário
de Estado de Desenvolvimento Econômico; Deputado Bráulio Braz,
Vice-Presidente da Comissão de Turismo desta Casa e Coordenador
do Encontro Temático sobre Desenvolvimento Econômico e Social;
Deputado Délio Malheiros, Presidente da Comissão de Defesa do
Consumidor desta Casa e Coordenador do Encontro Temático sobre
Política Urbana; e Deputado Fábio Avelar, Presidente da Comissão de
Meio Ambiente desta Casa e Coordenador do Encontro Temático
sobre Gestão Ambiental.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença do Exmo. Sr.

Ubiraci, Presidente da Granbel e Prefeito de Itaguara, que tem feito
um trabalho extraordinário; da Exma. Sra. Maria Coeli Simões Pires,
Secretária Adjunta da Secretaria de Desenvolvimento Regional e
Política Urbana; e do Exmo. Sr. Ilmar Bastos Santos, Subsecretário de
Gestão Ambiental Integrada da Semad.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização da 1ª

Conferência Metropolitana da Região Metropolitana de Belo Horizonte,
convocada por meio do Decreto de 11 de junho de 2007, e realizada
conjuntamente pelo Governo do Estado de Minas Gerais, por meio da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana
e pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Palavras do Sr. Presidente
Cumprimento os membros da mesa, o amigo, Deputado Jayro

Lessa; o Deputado João Leite, que acaba de chegar; a Deputada
Gláucia Brandão, da nossa querida e amada Ribeirão das Neves, que
está sempre presente a nos prestigiar; os demais Deputados
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presentes; os Prefeitos; os Vice-Prefeitos; os Vereadores; as
lideranças; e os representantes dos Municípios da região
metropolitana. Desejamos a todos uma manhã virtuosa, profícua, com
muito sucesso, o que, aliás, já está garantido com a presença desse
Secretariado de grande porte. Suas qualificações e atributos
enriquecerão, sem dúvida, nosso trabalho desta manhã. Discutiremos
uma região metropolitana mais fraterna e com menos problemas nas
áreas de saúde, educação, transporte e saneamento básico. Tenho
certeza absoluta de que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais está tendo uma oportunidade inestimável de contribuir com o
Executivo para a solução desses problemas. Minas está vivendo um
momento diferenciado e brilhante, graças ao conjunto de ações
desenvolvidas sob a liderança do grande Governador Aécio Neves,
figura, aliás, referencial na República Federativa do Brasil. Tenho
certeza absoluta de que esta Casa, nesta manhã, buscará, em união
com o Executivo, solução para todos os problemas que afligem a
Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Palavras da Secretária Renata Maria Paes de Vilhena
Bom-dia a todos. Exmo. Deputado Dinis Pinheiro, Presidente e

Coordenador deste painel, na pessoa de quem cumprimento os
demais componentes da Mesa, é um prazer estar nesta Casa para
participar de um trabalho tão importante como este, para todos nós.

Proponho-me a apresentar aqui o PMDI 2007/2023, cuja inspiração
central é tornar Minas Gerais o melhor Estado para se viver. Continua
sendo a mesma meta lançada em 2003. O que propormos, com base
nos resultados que foram alcançados no último quadriênio, é o
refinamento dessas estratégias para que possamos tornar a realidade
dos mineiros mais próxima possível do almejado. Vou centrar aqui o
PMDI e tentar me concentrar nas ações referentes à região
metropolitana. Vou mostrar o índice da minha apresentação:
construção das estratégias, mapa das estratégias, projetos na região
metropolitana, acompanhamento intensivo que utilizamos para as
estratégias governamentais, modelo de governança e o plano de
governança da região metropolitana.

Primeiramente, gostaria de falar dos três pilares que orientaram o
PMDI. O primeiro é a qualidade fiscal. Não trabalhamos mais com o



112

conceito de equilíbrio fiscal, que passa a ser um pressuposto. Hoje a
qualidade fiscal é o ponto mais importante. Ela passa a ser a condição
para que tenhamos recursos de investimentos aplicados em nossas
políticas públicas. Precisamos de, cada vez mais, gastar menos com o
custeio da nossa máquina pública e priorizar os investimentos nas
políticas públicas. Quanto à gestão eficiente, hoje temos o choque de
gestão setorializada em toda a administração pública. Mais do que
eficiência, queremos buscar eficácia na administração pública.
Queremos que o resultado das nossas ações públicas traga
transformação para toda sociedade mineira.

Os resultados é o que perseguimos. Nosso esforço é fazer com que
todos os gastos revertam-se em resultados, por meio de
monitoramento e avaliação do desempenho do governo, que poderá
ser avaliado permanentemente. Queremos um modelo de governança
em que passamos a acompanhar todos esses resultados, não mais
por projetos isolados, mas por grupos de projetos que vão estar
agrupados por áreas de resultados. E ainda queremos um programa
de incentivos em que metas são pactuadas. Esses resultados são
pactuados nas diversas Secretarias. Em contrapartida, são
concedidos incentivos e benefícios para que esses resultados sejam
alcançados e aconteçam de forma mais ágil e efetiva. Temos a
estratégia de desenvolvimento traçada pelo governo, em que o
caminho escolhido para que a visão de futuro se torne realidade
depende da execução dessa estratégia. Ela é formada por seis
estratégias setoriais que têm, como núcleo propulsor, o processo de
transformação de Minas Gerais. A primeira delas é a perspectiva
integrada do capital humano, em que se busca um salto de qualidade
na educação, na qualificação para o trabalho e na saúde materna
infanto-juvenil preventiva. É importante salientar que todo Estado,
para que tenha oportunidade de se desenvolver, depende da
qualidade de seu capital humano. Então, saúde, educação e trabalho
são fatores essenciais nessa estratégia de desenvolvimento.

Quanto a investimentos e negócios, essa estratégia busca a
construção de um ambiente econômico competitivo. Quanto à
sustentabilidade ambiental, buscamos a construção das três agendas:
a agenda azul, a agenda verde, a agenda marrom, construídas de
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forma integrada e com agilidade nos processos de concessão dos
nossos licenciamentos ambientais. No que se refere à estratégia de
desenvolvimento da integração territorial competiviva, hoje a
economia de Minas Gerais está inserida em três espaços
geoeconômicos distintos, cada um dotado de uma lógica particular de
desenvolvimento. É importante que haja um desenvolvimento
harmônico territorial entre esses espaços geoeconômicos. É o que se
busca nessa estratégia de desenvolvimento. A eqüidade e o bem-
estar buscam levar serviços de qualidade a toda a população de
Minas Gerais. Quanto às redes-cidades, vou-me ater ao assunto mais
à frente, quando da inserção dos projetos da Região Metropolitana.

Para que se torne realidade todo esse conjunto de estratégias, é
importante que tenhamos um Estado com qualidade fiscal, com
eficiência e com qualidade na gestão. Por isso, foi inserida também
uma estratégia de desenvolvimento que estamos chamando de
estados para resultados, agregando todo esse conjunto de estratégias
de desenvolvimento. No caso das redes-cidades, temos focada a
Região Metropolitana de Belo Horizonte, uma rede de cidades
criativas, dinâmicas, seguras e bem-cuidadas, com ampla gama de
serviços públicos, privados e detentores de amenidades urbanas. E,
por último, temos o planejamento, gestão urbana e redes de cidades
públicas de qualidade em todo o território mineiro.

Esses são os quatro itens que compõem esses objetivos na rede de
cidades.

Abrindo cada um desses na Região Metropolitana de Belo
Horizonte, é importante para os próximos anos: ampliação das
inserções nacional e internacional; aumento da capacidade de
polarização sobre o território mineiro; ampliação da mobilidade
mediante modernização e ampliação do sistema de transportes de
pessoas e cargas; desenvolvimento da infra-estrutura aeroportuária;
gestão compartilhada da RMBH envolvendo atores públicos e
privados; construção e promoção de amenidades urbanas, de um
espaço urbano bem-cuidado com elevados padrões de qualidade e
bem-estar social e identificação de nichos culturais e de capital
humano, aí, muito centradas ações culturais, esportes e lazer;
urbanização de áreas degradadas e melhores soluções habitacionais
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para a população de baixa renda.
Vale ressaltar que tudo isso que estou apresentando está tramitando

nesta Casa, ou seja, o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado -
PMDI.

Na rede de cidades criativas, dinâmicas, seguras e bem-cuidadas
estamos propondo a criação de seis redes: Triângulo-Paranaíba, Sul
de Minas, Zona da Mata, Vale do Aço, Vales do Jequitinhonha, Mucuri
e Doce, Norte e Noroeste.

Redes de serviços públicos de qualidade em todo o território
mineiro. Precisamos fortalecer as cidades de porte médio, para que
possam prestar serviços públicos de qualidade não só para atender a
sua própria demanda municipal, mas também à de todos os
Municípios que estão no seu entorno, criando redes capazes de
assegurar a qualidade dos serviços em qualquer ponto do território.

Redes de serviços: sistema com recursos e equipamentos
organizados em complexidade crescente e segundo a hierarquia da
rede de cidades.

Otimização de recursos: gestão da qualidade, das interconexões,
logística e informatização em larga escala.

Serviços de saúde, educação, formação profissional, mobilidade,
acessibilidade, habitação, comunicações, saneamento, defesa social,
assistência social, energia elétrica, justiça e cultura.

Serviços públicos, privados, terceiro setor e parcerias.
Definidas as nossas estratégias, as nossas perspectivas de longo

prazo, devemos concretizá-las, para que possamos alcançar a nossa
visão de futuro. Para que alcancemos as nossas perspectivas de
longo prazo, precisamos definir o nosso planejamento de médio e
curto prazos. Para isso foram criadas áreas de resultados, onde estão
todos os esforços e recursos do governo, a fim de que possamos
tornar essa realidade um fato, para que ela possa ser materializada.
Dessa forma, a nossa visão de futuro será transformada em realidade.

Nesse planejamento de médio e longo prazos se concentram os
nossos projetos estruturadores, em que estão alocados os nossos
recursos, investimentos e as agendas setoriais dos projetos de
choques de gestão.

Temos 11 áreas de resultados que estão amparadas por duas
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outras áreas, ou seja, a qualidade fiscal e a qualidade de inovação na
gestão pública. Vou ressaltar três áreas que têm intersetorialidade
muito grande com a RMBH.

Primeiramente, investimento e valor agregado da produção.
Objetivos estratégicos.
Construir um ambiente de negócios favorável e atrativo aos

investimentos produtivos: buscar a simplificação da relação do setor
público com o setor privado; conferir maior agilidade e efetividade aos
licenciamentos ambientais.

Implementar política inovadora e sustentável de fomento;
implementar promoção agressiva de investimentos e desenvolvimento
de empresas mineiras, com ênfase na agregação de valor; ampliar a
taxa de investimento da economia mineira.

Para cada um desses objetivos estratégicos, foram traçados os
resultados finalísticos, com a situação atual e as metas definidas para
2011 e 2023, os quais serão acompanhados no nosso plano.

Não detalharei cada uma dessas metas, pois estarão à disposição.
Como exemplo, citarei a primeira delas: aumentar o percentual das
empresas cujos produtos inovadores representem mais de 40% das
suas vendas internas. Esse é o “status” atual. Ainda estamos em
processo de definição da meta para 2011 e 2023.

No conjunto de projetos estruturadores para alcançarmos esses
resultados finalísticos, estão previstas a promoção e a atração de
investimentos estratégicos e desenvolvimento das cadeias produtivas,
a inserção competitiva das empresas no mercado internacional e a
parceria para a provisão dos serviços de interesse público.

Outra área de resultados apresenta uma interseção com a Região
Metropolitana, a de inovação, tecnologia e qualidade, cujo objetivo é
fortalecer a competitividade e ampliar a capacidade de inovação das
empresas e dos arranjos produtivos mineiros; outros, formar e
qualificar a mão-de-obra alinhada à demanda do setor produtivo;
fortalecer a rede de inovação tecnológica em todo território mineiro;
fortalecer e articular a rede de ciência e tecnologia e inovação do setor
produtivo; assegurar a conformidade dos produtos mineiros segundo
os padrões internacionais de qualidade.

Esses são os resultados finalísticos esperados para esses objetivos
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estratégicos. Esse é o projeto estruturador que selecionei, em
interseção com a Região Metropolitana, que, no caso, são os arranjos
produtivos em biotecnologia, biocombustível, microeletrônica e
“software”.

Há também a área de resultados da rede de cidades e serviços, cujo
objetivo estratégico a ser perseguido é planejar e gerir o
desenvolvimento da rede-cidades mineiras, para adequar a sua
capacidade de prestação de serviços de educação, saúde,
saneamento, transporte, habitação, acesso à internet, inovação
tecnológica, formação profissional e gestão ambiental; fortalecer o
sistema de planejamento e gestão urbana, especificamente nas
cidades-pólo; ampliar as inserções nacional e internacional da Região
Metropolitana; ampliar a acessibilidade da população dos Municípios
de pequeno porte a serviços sociais básicos e a mercados; e
promover a inserção territorial competitiva da rede-cidades mineiras
nos espaços geoeconômicos nacionais.

Essa área de resultados da rede-cidades, dado o crescimento
econômico de Minas Gerais muito centrado na Região Metropolitana
de Belo Horizonte, no Sul e no Triângulo, regiões que concentram
praticamente 70% do PIB do Estado e normalmente oferecem uma
prestação de serviço de qualidade, busca dotar as regiões menos
dinâmicas de serviços públicos de qualidade, para que a Região
Metropolitana seja despolarizada e inserida na competitividade
nacional e internacional. Esses são os resultados finalísticos definidos
e o conjunto de projetos estruturadores.

Dispomos de um projeto estruturador específico para a RMBH, que
tem como objetivo a sua promoção e gestão integrada a fim de torná-
la mais competitiva, elevando-se a qualidade de vida dos seus
cidadãos. Há os circuitos culturais de Minas Gerais e o centro
administrativo para evocar o vetor norte da RMBH.

A área de resultado da qualidade ambiental visa ao aprimoramento
da gestão das bacias hidrográficas, enfatizando a disponibilidade e a
qualidade da água e a redução dos conflitos em torno do seu uso; a
redução da contaminação das águas de Minas Gerais; a conservação
do cerrado e a recuperação da mata atlântica; e a promoção de
gestão eficiente dos passivos. Não detalharei essa área, que,
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provavelmente, será tratada na exposição do Secretário José Carlos
Carvalho, com os resultados finalísticos definidos muito focados no
aumento do índice da qualidade da água.

O projeto estruturador Revitalização do Rio das Velhas - Meta 2010 -
apresenta uma grande interseção com a Região Metropolitana, com o
objetivo de viabilizar a revitalização do Rio das Velhas no trecho
metropolitano: navegar, pescar e nadar.

Temos um instrumento de acompanhamento e gestão desses
projetos estruturadores. Uma vez que todos os nossos esforços visam
à realização dessas metas e resultados finalísticos, há um
acompanhamento intensivo, por meio de um sistema em que todas
essas metas sejam verificadas mensalmente. Esses são os relatórios
de acompanhamento. Estamos atentos a todas as metas, para
verificar se estão sendo cumpridas ou não, com os planos de ação
para cada um dos projetos.

Há ainda um sistema de pactuação, como eu disse anteriormente.
Cada área de resultado foi objeto de assinatura de um Caderno de
Desafios e Prioridades, no dia 7 de fevereiro, entre os Secretários e o
Governador, desdobrado em Cadernos de Compromissos. Os
compromissos por secretaria contidos nas áreas de resultados
também foram pactuados com o Governador e desdobrados em
Acordos de Resultados por cada secretaria. Em cada acordo estão
pactuados os resultados finalísticos de cada secretaria, o índice de
execução necessário para cada projeto estruturador, bem como suas
agendas setoriais e os indicadores de racionalização do gasto e
melhoria do desempenho, uma vez que estamos perseguindo a
qualidade do gasto. Todos esses acordos e resultados estão
disponíveis na internet, para que qualquer cidadão possa acompanhá-
los. Esse é o modelo de gestão do nosso Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado.

Finalizando a parte do PMDI, entro agora no Grupo de Governança
Metropolitana, instituído em 2006, por meio do Decreto nº 44.268. Em
sua composição estão o Secretário de Desenvolvimento Econômico, o
Secretário de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, o
Secretário de Meio Ambiente, o Secretário de Obras Públicas e o
Secretário de Planejamento e Gestão, que o coordena. Esse Grupo
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tem como finalidade identificar todos os projetos e ações planejadas
para as regiões metropolitanas de Minas Gerais, promover a
integração das ações dos órgãos estaduais nas regiões
metropolitanas, propor diretrizes para se compatibilizar os planos
diretores municipais e as leis de uso e ocupação do solo dos
Municípios com os programas e projetos de interesse comum
metropolitano e viabilizar a estruturação das instâncias no âmbito
estadual, responsáveis pela gestão das regiões metropolitanas.

O Grupo foi criado como uma antecipação de tudo que está na lei
complementar, sendo objeto de instituição neste seminário da região
metropolitana, do Conselho Deliberativo e da Agência Territorial. O
Grupo colabora para que todos esses instrumentos sejam viabilizados.
Existe uma grande intersetorialidade no governo no que diz respeito
às ações da Região Metropolitana, em que várias secretarias
trabalham fortemente. Ele buscou esse planejamento e a articulação
das diversas Secretarias, contribuindo para esta conferência
metropolitana e a implementação desse arranjo institucional da
Região Metropolitana.

Ainda como trabalho desse Grupo, foi instituído, por meio do
Decreto nº 44.500, de 2007, um plano de governança metropolitana,
que teve como objetivo definir programas, projetos e ações de
desenvolvimento integrado na Região Metropolitana de Belo
Horizonte. Esse plano teve como pilares o planejamento urbanístico e
o desenvolvimento ambiental sustentável. Focou, então, o vetor norte
da Região Metropolitana. Houve um problema de configuração aqui, e
não vou conseguir ler, mas foram diversas ações. Quem tiver
interesse pode consultar o decreto, mas, como exemplo, temos a
implantação do Parque do Serra Verde, do Sumidouro, do Ribeirão
dos Onças, e estudos destinados a subsidiar a criação de uma rede
de áreas protegidas.

Criação de mecanismos de proteção do complexo paleontológico,
arqueológico e espeleológico da região cárstica. Enfim, há uma série
de condicionantes ambientais e de estudos direcionados para o vetor
norte da Região Metropolitana realizados por um grupo técnico que foi
criado no âmbito do grupo de governança metropolitana.

Relativamente ao papel do Estado na Região Metropolitana, a partir
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de agora trabalharemos fortemente com base em um planejamento
governamental. O governo de Minas busca nova atuação na
conformação das regiões metropolitanas, resgatando uma estratégia
efetiva de planejamento. Isso foi claramente mostrado nas várias
áreas e resultados, independentemente de ser por meio da ciência e
tecnologia, do meio ambiente, da inserção competitiva. Há uma
preocupação da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Tudo isso é
coordenado por meio de um modelo de gestão com a preocupação do
Grupo de Governança Metropolitana e, a partir de agora, com a
criação do Conselho Deliberativo, que será instalado hoje. Também
há a presença das diversas forças de governança no espaço
metropolitano como indutor, regulador e articulador.

Ontem, foi claramente demonstrada a importância da inovação. Por
meio de todo esse planejamento governamental, buscamos focar
nossas estratégias nas regiões metropolitanas de Minas Gerais. Muito
obrigada.

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à apresentação de
“slides”.

Palavras do Secretário Dilzon Melo
Bom-dia. Prezado e dileto amigo Deputado Dinis Pinheiro, 1º-

Secretário desta Casa, hoje coordenando os trabalhos; colegas
Márcio Lacerda, Renata Vilhena, José Carlos, que também prestam
relevantes serviços ao Estado nas suas Pastas; Deputados Délio
Malheiros, Bráulio Braz e Fábio Avelar; Deputados presentes; meus
amigos, também responsáveis pela Sedru, Maria Coeli, Secretária
Adjunta, Madalena e Rômulo Viegas; demais presentes; não pretendo
fazer aqui uma exposição técnica, porque, ontem e hoje, certamente
muitos o farão. Farei uma apresentação sucinta sobre o que a Sedru
se propõe a fazer.

Agora há pouco, pensava sobre as palavras do Governador de que
quer transformar Minas no melhor Estado para se viver. Elas fizeram
com que todos os Secretários por ele escolhidos repensassem o
processo de atuação, para que, cumprindo as estratégias ditas pela
Secretária Renata Vilhena, que é a grande artífice da coordenação
desse processo, chegássemos à agenda de resultados proposta no
segundo choque de gestão. Às vezes, muitos Prefeitos não entendem
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o que isso significa, porque temos uma meta a atingir, uma pauta
mensal de trabalhos, e certamente nem todos os objetivos serão
alcançados num primeiro momento. Mas são fruto de uma interação
entre as secretarias, que, como disse a Renata, procuram minimizar o
custeio, sobrando assim recursos para os investimentos tão desejados
pelos Prefeitos.

O meu papel, como Secretário da Sedru, torna-se um pouco mais
fácil e um pouco mais difícil. Fácil, por ser um político de cinco
mandatos, que conhece esta Casa bastante bem, e difícil, por
entender o sofrimento e as necessidades dos Municípios, dos
Prefeitos que procuram a Sedru numa nova fase de abertura, de
parceria, para que os Municípios tenham condições de alcançar os
seus objetivos. Sempre brinco com os Prefeitos dizendo que acabou
aquele tempo de o político ser procurado para conseguir recursos,
servir de elo de ligação. Esse momento já se foi. Os políticos são
importantes como parceiros eternos na busca desses recursos, mas,
se os Prefeitos não estiverem organizados, com projetos prontos,
certos do que querem, é bobagem vir a Belo Horizonte. Se vêm a Belo
Horizonte, é para trazer divisas e não para levá-las para os seus
Municípios.

A Sedru tem uma competência bem grande, não somente definida
pela Lei Delegada nº 119, de fevereiro deste ano, quando foi criada a
Subsecretaria de Assuntos Metropolitanos, tão bem dirigida pela
Madalena. Gosto de divulgar e até dizer que sou um fervoroso adepto
do Governador Aécio Neves pela sua ousadia. Não preciso falar da
sua inteligência, mas quero falar da sua ousadia. Muitos
Governadores já passaram, mas nenhum deles tomou a decisão
política de querer fazer, de querer criar e instalar esse fórum da
Região Metropolitana e, consequentemente, a sua agência
reguladora. Então, é uma decisão política o querer fazer. E esse
querer fazer tornou-se para nós uma obsessão e uma determinação.
Queremos todos os Secretários trabalhando continuamente,
integrados, para que o resultado se produza. É lógico que muitos
percalços virão; muitos desafios ainda estão por ser vencidos. Mas a
Sedru será a eterna parceira daqui para frente, porque o Estado não
abre mão da sua ação fiscalizadora nesse processo, para que dê
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resultado. Plagiando o Governador Hélio Garcia, digo: “Daqui para
frente há que se ter juízo, menino!”. Quando vemos que 34 Prefeitos
terão que se assentar numa mesa e achar um consenso para uma
decisão comum a todos, que traga benefício para todos e, às vezes,
até prejuízo para alguns, há que se ter juízo.

A Sedru, como responsável pelo desenvolvimento regional e pela
política urbana, tem essa ação integrada com os Municípios, porque,
afeto a ela, está a regulação do solo e a expansão urbana. Isso é
entrar na vida de todo cidadão mineiro. São 853 Municípios
trabalhando com um só objetivo, que é o de fazer o desenvolvimento
de cada Município. Então essa lei delegada criou também uma
perspectiva de uma gestão diferenciada, e os Prefeitos que querem
realmente terão que aprender com o Governador Aécio Neves a fazer
as coisas diferentes, a trabalhar de modo diferenciado, até para
conseguir a sua reeleição ou eleger o seu candidato. Não se pode
ficar naquela mesmice do discurso de que se consegue mais alguma
coisa vindo a Belo Horizonte e sendo apenas partidário do
Governador ou seu correligionário. Isso não basta.

É preciso ter os pés no chão, escolher uma boa equipe e trabalhar
de forma integrada com a Sedru. Temos feito uma parceria, como já
disse, com todos os órgãos do Estado, secretarias, principalmente
com a Secretaria do nosso colega José Carlos Carvalho, Semad, com
a Sede, do Márcio Lacerda, e com a Polícia Militar, para que o Estado
possa efetivamente cumprir sua ação fiscalizadora nesse processo.
Não vou cansar de dizer que os desafios são grandes e constantes e
é necessário caminharmos sempre de mãos dadas, para nos
completar.

A Sedru instituiu, por determinação do Governador Aécio Neves, um
comitê de projetos, para que possamos ir ao encontro das pretensões
dos Prefeitos. Temos contado incansavelmente com a ajuda do meu
amigo “Bira”, da Granbel, e do Celso, da AMM, para atingirmos esses
objetivos, porque certamente essa é a maior dificuldade que os
Prefeitos têm. Quanto menor a cidade, maior a dificuldade, porque a
equipe é incompleta e faltam recursos para contratações. Estamos
pensando em soluções não só para a Região Metropolitana. O nosso
desafio é ainda maior. Para a Região Metropolitana, talvez o núcleo
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de excelência na Sedru possa resolver o problema, porque são 34
Municípios. Mas, quando se fala de um Estado com 853 Municípios,
hão que se ter outro contorno e outra visão desses problemas.

Estamos pensando em um projeto com a AMM, que apresentaremos
ao Prof. Anastasia, à Seplag e ao Governador, sobre revitalização das
associações microrregionais. Entendemos que ali serão solucionados
os problemas das cidades menores, que têm de se agregar a uma
associação para que possam revitalizar-se. É um projeto que está em
andamento. Certamente será colocado em prática, tão logo possamos
obter os recursos necessários. Já temos um pré-compromisso da
bancada mineira para fazê-lo, por meio de uma emenda de bancada.
Queremos, por meio do Estado e em parceria com a Secretaria de
Ciência e Tecnologia, instituir mais esse instrumento para ajudar os
Prefeitos. A Sedru está trabalhando também para elaborar um plano
diretor único da Região Metropolitana. As 34 leis existentes têm de ser
integradas em uma só, dando uma visão universal de Região
Metropolitana, para não ficarmos divagando nas leis existentes. Todos
sabem que, à medida que se integram na Região Metropolitana, o
Prefeito, de certa forma, abre mão de algumas prerrogativas que tem,
como o uso e a ocupação do solo, a fiscalização dos equipamentos
públicos à margem de trechos de corredores viários, etc. A Sedru está
atenta e trabalhando para dirimir esses conflitos territoriais, mas não é
fácil.

O Estado de Minas ficou muito tempo alheio aos processos de
desenvolvimento global e nacional. Perdemos politicamente também
nossa força em obter recursos em Brasília. Não faz muito tempo,
retomamos esse potencial. Há muito tempo não se ouve falar em um
desenvolvimento tão audacioso como o que se dá ultimamente.
Começamos pelo anel viário do vetor norte, obra do governo federal, a
qual certamente, influirá em muitos Municípios.

Temos a Linha Verde, que também trará um grande progresso no
vetor norte. O Governador propôs a construção do centro
administrativo, previsto para ficar pronto até o final de 2009. Então,
vocês avaliem o desenvolvimento que haverá nessa área e a atenção
redobrada que os órgãos precisam ter, para que não haja mais aquele
descontrole de desenvolvimento, aquele crescimento desordenado,
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propenso à favelização em tantos Municípios, como Ribeirão das
Neves e Ibirité, conforme afirmou o Deputado Dinis Pinheiro, onde seu
irmão é Prefeito, e em outras cidades que pagam um alto preço por
estarem próximas a Belo Horizonte. Essa é a preocupação da Sedru.
Na cidade de Confins, por exemplo, ainda uma cidade nova, jovem,
sem as mazelas e os defeitos da administração pública, há um projeto
piloto para que se construa uma cidade modelo com todas as
precauções e preocupações das outras cidades. Tudo isso deve ser
acompanhado de uma forte ação fiscalizadora, e é o que faremos, por
meio da Sedru.

Também estamos elaborando um plano de regulação fundiária, que
não ficará afeto somente à cidade de Vespasiano, que foi a primeira,
mas certamente a toda a Região Metropolitana. É um plano diretor
auto-sustentável, que será também um plano de desenvolvimento
para cada Município. O apoio da Sedru e das outras secretarias será
fundamental para que os Prefeitos não percam mais tempo na
elaboração desses projetos. Então, estamos aqui mais uma vez
convocando todas as Prefeituras, principalmente as da Região
Metropolitana de Belo Horizonte, uma vez que há também uma na
região do Vale do Aço, composta por quatro cidades. Queremos fazer
um trabalho de modo que os Prefeitos não percam o tempo que têm
perdido até agora. Temos recebido Prefeitos buscando recursos
simplesmente com ofício na mão, esquecendo que sua cidade, antes
disso, deveria ter um plano diretor totalmente atualizado, que defina
os destinos dela. Esse crescimento desordenado é fruto de uma
compilação mal-feita desses planos diretores, em que às vezes os
Prefeitos buscam recursos sem saber o que querem. A palavra de
ordem é parceria, e, para tal, disponibilizamos todos os instrumentos
do Estado por meio de todas as suas secretarias, para sermos
parceiros dos Prefeitos e da Região Metropolitana. Orgulha-nos muito,
depois de 20 anos de desafio, implementarmos a Região
Metropolitana, fruto de um trabalho incansável desta Casa, como já foi
dito na abertura, um projeto do Deputado Roberto Carvalho com a
parceria de todos os Deputados, porque toda a temática foi
incansavelmente debatida, para que se chegasse a essa solução.
Gratifica-nos muito ver a Sedru, após sete ou oito meses de trabalho,
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juntamente com a Coeli, a Madalena e o Rômulo, vencer a etapa de
tirar do papel, do virtual, a instalação desse fórum metropolitano. Há
de se ter muito trabalho, mesmo porque sou daqueles que acreditam
que tudo tem valor, quando se tem trabalho. Quando tudo vem muito
fácil, sai muito fácil. Então, os Prefeitos que querem, que são
ousados, que têm a consciência de que ser Prefeito é uma grande
missão, encontrarão na Sedru a parceira para vencer esses desafios.
Colocando a Sedru à disposição, dizemos que outras metas serão
estabelecidas daqui para a frente dentro desse acordo de resultados.

Esperamos que as eleições do ano que vem transcorram na maior
normalidade, tendo em vista sempre a competência de quem está à
frente. Como político há 20 anos, ex-Prefeito de Varginha, fico muito
entusiasmado com a posição de político. Honra-me ser político, estar
político, com a consciência de que às vezes temos de abdicar dos
interesses pessoais e colocar os do Município acima de nossas
pretensões.

Hoje o futuro está lançado para aqueles que são ousados, mas
também preparados. Vemos muitos Municípios passando as maiores
agruras por falta de compromisso administrativo. Não direi por
incompetência, mas pela falta de compromisso. Não será falha do
Estado que eles não obtenham êxito.

Que tudo transcorra bem. Parabenizo a organização dessa
conferência realizada pela Assembléia Legislativa, grande parceira,
pela Coeli, pela Madalena e pelos funcionários da Sedru. É isso que
nos gratifica estar à frente de uma Secretaria. Digo que, de mãos
dadas, podemos construir um Estado melhor para se viver. E agora
está nas mãos de vocês o desafio de construir também uma cidade
melhor para se viver.

Sabemos das dificuldades dos Prefeitos, dos Presidentes de
Câmaras e dos membros do poder público, em razão de suas
atribuições, mas quero alertá-los que teremos neste local, às
16h30min, a posse dos membros do Conselho. Desde já, peço que
permaneçam aqui, para que a posse solene ocorra no horário
previsto, com o lançamento da Frente Parlamentar da Região
Metropolitana. Ontem os trabalhos se estenderam, e seria bom,
mesmo que se estendam novamente hoje, que estivessem aqui às
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16h30min, para que possamos dar mais um passo na
institucionalização da Frente, principalmente do Fórum da Região
Metropolitana. Sacrifiquem-se mais um pouquinho, Prefeitos,
Vereadores, Presidentes de Câmaras Municipais, a fim de que
continuem aqui à tarde, para que possamos solenemente realizar a
cerimônia de posse e dar um passo concreto na instalação da Região
Metropolitana. Estendo o apelo, é claro, aos Secretários de Estado,
aos Deputados convocados e a todos os que diretamente fazem parte
do Conselho.

Palavras do Secretário José Carlos Carvalho
Cumprimento o Deputado Dinis Pinheiro, 1°-Secretári o desta Casa e

coordenador da Mesa, na pessoa do qual saúdo os demais Deputados
Estaduais que compõem a Mesa e os que se encontram aqui no
Plenário, em grande número, principalmente os da Região
Metropolitana de Belo Horizonte, que contribuem com sensibilidade e
experiência para a realização dos debates, que se iniciaram ontem.
Saúdo os meus colegas de secretariado na pessoa da Secretária de
Planejamento e Gestão, Dra. Renata Vilhena, meus colegas da
Secretaria de Meio Ambiente, do sistema estadual de meio ambiente
presentes, da Semad, da Feam, do IEF, do Igam, e todos os demais
participantes.

A exposição que gostaria de fazer ficou, de certa forma, facilitada
em razão da exposição da Secretária Renata e do Secretário Dilzon. A
Secretária Renata teve a oportunidade de contextualizar o
planejamento estratégico do governo de Minas e a sua inserção na
Região Metropolitana, abordando os aspectos ambientais do
planejamento estratégico, sintetizados no PMDI, em análise nesta
Casa. Da mesma forma, o Deputado Dilzon Melo, com a sua
experiência, mencionou o papel das Prefeituras, principalmente
situando a importância dos agentes políticos locais na construção
desse processo. Gostaria de combinar essas exposições para
mencionar a importância dessa nossa reunião e da iniciativa de dar
um tratamento institucional adequado à gestão da Região
Metropolitana de Belo Horizonte.

Os dramas vividos pela Região Metropolitana de Belo Horizonte,
idênticos aos das demais metrópoles e megalópoles do Brasil,
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ocorrem, em grande parte, em razão de um processo de urbanização
extremamente caótico da sociedade brasileira num espaço de tempo
relativamente muito curto. O Brasil, em seis décadas, deixou de ser
uma sociedade eminentemente rural, invertendo a sua concentração
demográfica. Passamos de 80% no meio rural para 80% no meio
urbano, em 60 anos, em seis décadas, realizando aquilo que a Europa
levou praticamente dois séculos para fazer. Essa é uma das questões
cruciais que enfrentamos.

A urbanização rápida, desenfreada, desacompanhada dos
investimentos públicos em equipamentos urbanos que oferecessem
respostas adequadas aos problemas advindos da urbanização,
acabou promovendo, em várias situações, um caos urbano,
rigorosamente associado à desordem ambiental.

Essa é a primeira consideração fundamental que gostaríamos de
fazer para contextualizar as relações entre o urbano e o meio
ambiente, razão por que as medidas, já anunciadas pela Secretária
Renata, deram origem ao Decreto nº 44.500, que trata da governança
ambiental e urbanística. Nesse processo de integração, também
mencionado pelo Secretário Dilzon, queremos tratar essas questões
de maneira integrada, na medida em que reconhecemos que o caos
urbano das nossas cidades está direta e rigorosamente associado à
desordem do meio ambiente.

Essas questões não precisam ser explicitadas. Todos que aqui
estão, por sua experiência, militância e participação, têm claro
conhecimento delas. Em razão disso, dois dos principais problemas
ambientais do Brasil estão na área urbana e relacionados com a
disposição final do lixo e com o lançamento de esgoto sanitário “in
natura” em nossos rios. Essa é uma realidade tragicamente brasileira.
Ainda hoje, não conseguimos equacionar, de maneira satisfatória, a
coleta e a disposição do lixo. Vale dizer que, em Minas, mais de 500
Municípios ainda dispõem o seu lixo em lixões a céu aberto. Da
mesma forma, até recentemente, ostentávamos um dos piores índices
de tratamento de esgoto de todos os Estados brasileiros. Aliás, entre
as tantas boas conquistas do governo Aécio Neves, se tivesse de
destacar uma, por sua importância, destacaria o grande investimento
feito na área de saneamento ambiental, depois da recuperação da
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Copasa, o que permitiu ao Estado dar um salto de qualidade
extraordinário, em curto espaço de tempo, em relação a essas
questões.

Mas é preciso considerar também - todos aqui têm clara percepção
disso - que, pelas características socioeconômicas da sociedade
brasileira, os problemas ambientais e urbanos decorrentes do
processo de urbanização estão desigualmente distribuídos, do ponto
de vista espacial. Temos uma situação de vulnerabilidade de uma
parcela extraordinariamente grande da população. E os problemas
ambientais estão exatamente onde estão essas populações. De certa
forma, não temos problemas dessa envergadura nos bairros de classe
média, mas, ainda hoje, por força da expansão desordenada e caótica
do ambiente urbano brasileiro, uma boa parcela da população mora
em áreas de risco geológico e em fundos de vales inundados. Trata-
se do que, na ausência do planejamento urbano, o Brasil fez de pior
em relação a esse processo.

Essas questões têm de ser capturadas por este fórum, por este
processo da Assembléia Metropolitana, para que possamos criar
condições objetivas para o enfrentamento do problema.

Não podemos deixar de fazer uma autocrítica. Ao longo dessas duas
décadas, a política pública ambiental - relativamente recente,
instituída pela Lei nº 26.938, de 1981 - não desenvolveu mecanismos
adequados de gestão ambiental do território. Outro grande esforço
que o governo de Minas faz, nesse momento, é o zoneamento
ecológico e econômico, que cria instrumentos para fazer a gestão
ambiental do território.

A política ambiental brasileira tradicionalmente enfocou o controle
das fontes poluidoras. Logo, nosso papel é o de tratá-las
separadamente. Estas são obrigadas a pedir o licenciamento
ambiental, porque, ao longo dessas duas décadas, praticamente
aplicamos apenas um dos cinco grandes instrumentos constantes na
política ambiental brasileira. Essa é a diferença feita por Minas no
governo Aécio Neves. Ao não aplicar os demais - entre eles a
avaliação ambiental estratégica e o zoneamento ecológico econômico,
instrumento vital para criar as condições da gestão ambiental do
espaço territorial, respondendo adequadamente ao processo de



128

expansão urbana -, perdemos muito a possibilidade de fazer um
trabalho adequado e integrado.

Ao falarmos de meio ambiente urbano, nossa preocupação não se
situa apenas na qualidade do ar, da água e dos solos. Há uma
interação de problemas que promovem impactos sinérgicos quando se
combinam. Uma das questões, que certamente será debatida, dada
sua relação com o meio ambiente, é o transporte. Ainda hoje, porque
estamos incorporando essa preocupação, alguns setores da
sociedade ou do próprio governo se surpreendem com algumas
exigências da área de meio ambiente. Quando estávamos licenciando
o Anel Rodoviário, deixou de ser uma preocupação para nós o
impacto ambiental direto da obra de engenharia, do talude, do
tamanho do aterro, da terra que ligará, porque a questão crucial, que
não era capturada no processo de gestão ambiental desses
empreendimentos, é o impacto que trará na ocupação do território.
Isso deve ser tratado agora. É o que estamos fazendo na articulação
da Sedru com a Secretaria de Meio Ambiente e com a coordenação
da Seplag. Hoje, quando abrimos um eixo viário, o menos importante
para nós, embora deva ser avaliado - além do impacto local dos
aterros, cortes, lançamento de terras e área de preservação
permanente -, é o impacto que os empreendimentos necessariamente
causam na expansão do território, reforçando vetores existentes ou
criando novos, que irão organizar a ocupação do território.

O setor em que a política de meio ambiente mais avançou no Brasil
foi no controle da poluição das fontes móveis, principalmente da
poluição de veículos automotores. Hoje, temos padrões de Primeiro
Mundo, praticamente equivalentes aos da Europa e dos Estados
Unidos. Um veículo que sai de fábrica, por exemplo, emite de 0,7 a
0,8 miligrama de material particulado por quilômetro rodado. Um
veículo com 20 anos de uso emite 30 vezes mais. Isso dá para ter
uma idéia da evolução. Um veículo com mais de 20 anos de uso emite
aproximadamente 25 miligramas por quilômetro rodado. Ao fazermos
esse esforço, conseguimos o avanço no que a política de meio
ambiente sem integração com as demais pode fazer. Isso não
significa que a emissão de material particulado ou de monóxido de
carbono diminuiu em termos absolutos nas cidades, porque há uma
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reconhecida deficiência do transporte coletivo, que obriga as pessoas
a usarem o transporte individual. Isso tem tudo a ver com o meio
ambiente, pois tem relação com as emissões. Estamos em plena era
do aquecimento global. Hoje, o tema está em discussão pela
sociedade em todo o planeta. Essas questões têm relação com o meio
ambiente e só vamos considerá-las de maneira adequada se
trabalharmos com o governo de Minas, os Municípios da Região
Metropolitana e a sociedade estão fazendo.

Devemos dar ênfase à gestão ambiental do território para, nesse
contexto, estabelecer as avaliações dos impactos cumulativos e
sinérgicos que provocarão eventual degradação do meio ambiente, o
que seguramente permitirá um salto de qualidade na gestão pública
da Região Metropolitana.

Desejo ainda aproveitar o tempo que tenho para retomar as palavras
e a exposição da Sra. Renata, a fim de explicitar um pouco as
iniciativas que o governo de Minas realiza na Região Metropolitana,
em articulação com os Municípios. Há ainda o Decreto nº 44.500, já
mencionado aqui, uma ferramenta extraordinária que revela essa nova
preocupação e a abordagem que o governo do Estado deseja fazer
dessas questões. Quando estávamos no auge da discussão dos
impactos ambientais dos principais empreendimentos do vetor norte, a
grande discussão, até pelo vício de origem da gestão ambiental muito
focada na fonte, era o licenciamento ambiental “per si” de cada um
dos empreendimentos. Por exemplo, o licenciamento do aeroporto, da
Linha Verde e do anel. Foi perdida de vista essa perspectiva
integradora da gestão do território.

Naquele momento, em uma articulação nossa com a Sedru
coordenada pela Seplag, caminhamos para uma proposta que deu
origem a esse decreto. Ainda que considerada tímida, ela foi um
passo vital para que a gestão pública se integrasse nos termos dessas
novas concepções que mencionamos aqui. Por quê? Porque ela
estabelece uma governança ambiental e urbanística e determina uma
ação integrada nas diversas esferas de governo para realizar um
trabalho também integrado. Aliás, essa é uma das conquistas
fundamentais, talvez uma matriz das principais conquistas do governo
Aécio Neves, ou seja, a recuperação do planejamento como
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instrumento de gestão pública, uma coisa que lamentavelmente no
Brasil desapareceu e ficou ausente. Ao recuperar e restaurar o
planejamento como instrumento vital da gestão publica, criamos os
mecanismos e as condições necessárias para que o governo atue de
maneira integrada.

Já naquele momento, quando discutíamos com as principais
lideranças da sociedade civil e das entidades de classe do setor
privado as medidas relativas ao licenciamento ambiental desse
empreendimento, conversávamos claramente a respeito dessa nova
perspectiva. Esta deu origem ao Decreto nº 44.500, para oferecer
respostas de ocupação territorial que vão além do licenciamento de
cada um dos empreendimentos, isoladamente e em relação àquilo
que precisa ser feito. Há uma questão a qual não podemos perder de
vista em Minas Gerais. A nossa Região Metropolitana é de longe
mesmo, comparada com as demais do Brasil, a que detém o maior
índice de área verde remanescente. Esta, seguramente, é uma das
maiores vantagens comparativas que temos em Minas, e não
podemos permitir que a manutenção desse modelo de caos urbano
possa jogar no lixo essa extraordinária vantagem comparativa da
Região Metropolitana de Belo Horizonte, que determinará a nossa
qualidade de vida hoje e no futuro. É disso que tratamos, quando
falamos dessas questões, e é por isso que, no âmbito do Decreto nº
44.500, trabalhamos intensamente para definir uma rede de áreas
protegidas na Região Metropolitana. Desejamos assegurar que essas
áreas verdes de maior expressão para a proteção da biodiversidade,
por suas características paisagísticas ou de proteção de mananciais
de água, possam ser mantidas e conservadas hoje e no futuro.

Estabelecemos o plano de saneamento do Ribeirão da Mata como a
nossa segunda grande prioridade. Com a construção das ETEs do
Arrudas e do Onça, Belo Horizonte é a única capital brasileira que tem
capacidade para tratar 100% do esgoto e ainda não o faz porque há
muitos investimentos a serem feitos na coleta e na intercepção. Isso
acontece principalmente nos fundos de vales inundáveis, para onde
mandamos os nossos compatriotas pobres e que exigem grandes
investimentos de remoção e de reassentamento das famílias para
atingirmos o patamar de 100% do nosso esgoto tratado. Aliás, já conta
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com capacidade plenamente construída para tratar 100% do esgoto
do Arrudas e do Onça.

O Ribeirão da Mata é o segundo ribeirão que mais polui o Rio das
Velhas, razão pela qual está entre as preocupações do governo.
Teremos uma rede de áreas protegidas. Implantaremos a política de
saneamento ambiental do Ribeirão da Mata. Estamos enfatizando a
meta 2.010, mencionada pela Sra. Renata, de despoluição do Rio das
Velhas. Eis uma questão emblemática para Minas Gerais e para o
Brasil: em oito anos de governo, o rio mais poluído do Estado foi
transformado em rio de classe II, que, na linguagem técnica, significa
rio em condições de nado e de pesca.

Já temos uma articulação dimensionada para 2008. É fundamental
registrar o crédito que envolve uma ação extraordinariamente
combinada entre o governo, a Prefeitura de Belo Horizonte e a
Prefeitura de Contagem, o que significa inversões de mais de
R$1.000.000.000,00 em 2008 para avançarmos nessas metas.

Outras ações estão em curso. O plano de gestão de resíduos da
Região Metropolitana é uma prioridade nesse contexto para apoiar as
Prefeituras em soluções adequadas de disposição. E não apenas as
Prefeituras, mas também a atividade industrial, pois, além do resíduo
doméstico, queremos dar a melhor solução para os resíduos
industriais das atividades econômicas localizadas na Região
Metropolitana.

Uma preocupação adicional própria e única de Minas Gerais é a
região cárstica de Lagoa Santa, onde foi descoberto o homem
americano. Lund é mais conhecido no exterior do que em Minas
Gerais e fez um dos mais belos trabalhos na área de antropologia.
Não podemos ignorar que isso esteja ao nosso lado. Então, é
fundamental completar um pouco desse esforço que mencionamos
aqui, o grande trabalho para a proteção do complexo arqueológico e
paleontológico da região cárstica de Lagoa Santa. Queremos
assegurar a expansão urbana necessária aos moradores da região
metropolitana para permitir a instalação das atividades econômicas
necessárias à geração de renda e de emprego da comunidade
metropolitana, mas queremos que isso ocorra sem prejuízo do meio
ambiente e da qualidade ambiental. Atualmente qualquer prejuízo da
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qualidade ambiental trará prejuízo da qualidade de vida para todos
nós no futuro. Muito obrigado.

Palavras do Secretário Márcio Araújo de Lacerda
Exmo. Deputado Dinis Pinheiro, 1º-Secretário da Casa e Presidente

dos trabalhos, na pessoa de quem cumprimento as Deputadas e os
Deputados presentes, a Secretária Renata Vilhena, os colegas
Secretários, as Prefeitas, os Prefeitos, as Vereadoras, os Vereadores,
meus colegas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e os
demais presentes.

Em primeiro lugar, parabenizo a Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais pela promoção desta conferência, que reúne todos
os segmentos, com o objetivo de implementar o arranjo institucional
da Região Metropolitana e de proceder à eleição e à posse dos
representantes da sociedade civil dos 34 Municípios que a integram.

Até o momento, ouvimos apresentações de alta valia dos colegas
Secretários. A Secretária Renata Vilhena mostrou uma estratégia de
governo estruturada num modelo de planejamento que é elogiado e
imitado em todo o País. Devo dizer, senhoras e senhores, que esse
modelo tem uma especificidade muito interessante, que, infelizmente,
é percebida por poucos.

Inúmeros empresários têm procurado o Estado de Minas Gerais
para investir e batido à porta de nossa Secretaria e do Indi,
demonstrando, assim, que sua decisão de investir em Minas Gerais
tem a ver com a existência de um modelo de gestão com
características empresariais, um modelo moderno, transparente, sem
agendas ocultas, que os empresários apreciam muito. Eles percebem
a mobilização absolutamente solidária entre a Secretaria e seus
órgãos, o que cria condições bastante sólidas para seu investimento
prosperar.

Cumprimento o Secretário Dilzon Melo, que, com sua larga
experiência parlamentar, mostrou claramente o papel de sua
Secretaria e a melhor forma de se estabelecer uma relação técnica de
alto nível entre a Prefeitura e o Estado.

O Secretário José Carlos falou, com muita propriedade, da origem
histórica de nosso caos urbano e de suas conseqüências na
desordem ambiental. Com sua paixão pela natureza, fundada em
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bases técnicas, mostrou-nos a importância da gestão ambiental com a
nova abordagem de gestão do território.

Quando, há quatro meses, fui convidado pelo Governador Aécio
Neves para dar continuidade ao brilhante trabalho do meu antecessor
Wilson Brumer, entendi a importância e, ao mesmo tempo, a
dificuldade da tarefa, mas me mostrei animado por saber da
possibilidade de um trabalho de equipe.

Na vida de empresário, o pouco sucesso que consegui foi fundado
na capacidade de compreender a complementaridade positiva e
sinérgica possível entre as diferentes capacidades de homens e
mulheres.

Nossa Secretaria tem uma tarefa complexa, que só é possível pela
interação sadia e voltada para o futuro entre os diversos entes
governamentais. Ela surgiu da fusão da antiga Secretaria de Indústria
e Comércio com a de Mineração e Energia. Portanto, a possibilidade
de formular e coordenar a política estadual de desenvolvimento
econômico e de elaborar planos e programas, observando-se as
diretrizes gerais de governo, naturalmente só é possível com uma
interação muito forte e proativa.

A Secretária mostrou rapidamente o PMDI, que é um instrumento de
governo complexo, mas muito claro, até porque desenvolvimento é
uma matéria complexa.

Vou mostrar rapidamente quais os órgãos da nossa secretaria. São
os seguintes: Indústria, Comércio e Serviços, Desenvolvimento
Metalúrgico, Política Energética e Desenvolvimento Mineral, Assuntos
Internacionais, que tem também uma área de coordenação e apoio
aos assuntos relativos a parceria público-privada, e os órgãos
vinculados, como BDMG, Cemig, Gasmig, Codemig, Indi e Junta
Comercial. Muitas pessoas podem perguntar por que a Junta
Comercial. Todos sabem a importância dela na agilização do trabalho
do empresário. Temos orgulho de participar, chefiados pela colega
Renata, de um programa estruturador chamado Descomplicar, em que
a relação empresário-Estado está sob nossa responsabilidade. Temos
o programa Minas Fácil na Junta Comercial. O mineiro, com sua
tradicional timidez, não costuma propalar seus êxitos, mas temos a
melhor junta comercial do país. Queria que os senhores adicionassem
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à auto-estima recuperada essa informação. Além de termos a melhor
companhia de saneamento, a melhor companhia de energia, temos a
melhor junta comercial do País.

Todos sabem que, desde os anos 30 até o início dos anos 60, a
Região Metropolitana de Belo Horizonte tinha apenas importância
mediana no contexto do desenvolvimento brasileiro. A base
exportadora era minerometalúrgica. Ela era apenas a 5ª região
metropolitana do País. A partir dos anos 70, houve um amplo
processo de desconcentração regional no Brasil, sustentado pelo
gasto estatal, pela expansão da fronteira de recursos naturais, pelos
incentivos fiscais e pelo aumento dos custos urbanos. No início dos
anos 80, com a crise definitiva do antigo modelo brasileiro de
desenvolvimento, o componente do gasto estatal deixa de existir
enquanto propulsor do desenvolvimento, especialmente do regional. A
globalização ampliou o papel estratégico da Região Metropolitana de
Belo Horizonte para a economia mineira. Trata-se de um elo
privilegiado para a inclusão estadual nos fluxos globalizados. A
Região Metropolitana dispõe das vantagens locacionais
convencionais. A qualidade e o custo médio de vida são atraentes em
comparação com outras áreas metropolitanas brasileiras, e a oferta de
equipamentos de educação, lazer e saúde é razoável para os extratos
de renda média em contraposição com outras alternativas
metropolitanas. O governo de Minas reconhece o papel estratégico da
RMBH para o desenvolvimento sustentável de longo prazo, mas
define também a necessidade de desenvolver rede-cidades, pólos
regionais, capazes de gerar economias, aglomerações e dinamismo
em seu entorno.

A construção do desenvolvimento econômico pode ser resumida na
necessidade de infra-estrutura. Todos sabem como a infra-estrutura é
impulsionadora de investimentos. Temos como exemplos a
Expominas, construída neste governo, e a própria Linha Verde, mas
temos ainda muito a fazer em saneamento. Quanto à área de
telecomunicações, estamos bem atendidos, apesar da ausência da
banda larga em algumas regiões. Temos, no que se refere às
rodovias, algum avanço. O governo federal pretende concessionar
todas as rodovias federais do Estado de Minas nos próximos 360 dias.
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A construção do Anel Norte dará um grande desafogo à RMBH.
Temos problemas com ferrovias. A transposição de Belo Horizonte
pela Ferrovia Centro-Atlântica está em estudos pela Vale do Rio Doce.
Temos a oportunidade de trazer a Ferrovia do Aço, que está próxima
de Itabirito, até General Carneiro. Na área da aviação, todos
conhecem o esforço do governo do Estado para dar ao Aeroporto de
Confins a dimensão necessária e possível.

Os indicadores sociais estão bem trabalhados no PMDI. Quanto aos
recursos naturais, preocupa a todos o futuro esgotamento do minério
de ferro e suas conseqüências danosas, caso alternativas econômicas
não sejam construídas em médio e longo prazos. Naturalmente, a
questão dos recursos naturais precisa ser acompanhada de um
esforço de preservação, muito bem aqui relatado pelo Secretário José
Carlos.

O papel principal da nossa Secretaria é incentivar a geração de
emprego e renda. O nosso principal vetor, além de olhar a infra-
estrutura de forma articulada e apoiar os esforços de melhoria dos
indicadores sociais, é a atração de investimentos estratégicos e a
valorização das cadeias produtivas.

Citarei rapidamente os nossos projetos estruturadores, que estão no
âmbito do PMDI. Temos a responsabilidade de promoção e atração de
investimentos, desenvolvimento de cadeias produtivas e empresas
âncoras; inserção competitiva das empresas mineiras no mercado
internacional; promoção de investimentos e inserção regional das
áreas menos desenvolvidas do Estado, nas regiões Norte e Nordeste;
parcerias para provisão de serviços de interesse público.

Temos, a cargo da Codemig, a construção do Centro Administrativo,
que não usará recursos do Tesouro Estadual. Temos o Cresce Minas,
programa de eletrificação de alto impacto da Cemig, e a oferta de gás
natural. O Luz para Todos também é um projeto estruturador do
sistema de desenvolvimento.

Em termos do impacto visível, a principal ação da nossa Secretaria
tem sido o Vetor Norte. Algumas ações foram citadas, outras estão em
planejamento, como a criação de um distrito industrial de médio para
largo porte em Vespasiano. É preciso lembrar - ontem a Secretária
Coeli me fez essa lembrança - que devemos pensar também nos
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Vetores Oeste, Leste e Sul.
Como alguns Prefeitos sabem, estamos trabalhando em parceria

com a Setop e discutindo com as grandes empresas da região, como
a Fiat e a Petrobras, e as Prefeituras de Ibirité, Contagem e Betim a
revisão do sistema logístico daquela área, permitindo, entre outras
coisas, a ligação da Av. Amazonas com a BR-381, passando por trás
de todo aquele complexo. Será um projeto com parceria público-
privada.

Não mostrarei os investimentos públicos e privados, pela exigüidade
do tempo. É papel da nossa Secretaria, além da atração, o
acompanhamento dos investimentos de médio e grande porte. No
Estado, foram programados, até 2014, R$120.000.000.000,00, dos
quais um pouco menos de R$20.000.000.000,00 foram programados
para a RMBH.

Finalizo dizendo que todos estamos engajados nesse processo de
cooperação franca, participativa e transparente, a fim de
transformarmos a nossa Região Metropolitana em um modelo de
gestão por excelência, visando à redução das desigualdades
econômicas e sociais. Muito obrigado.

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.
O Sr. Presidente - Parabenizamos os Secretários pela valorosa

contribuição e demonstramos o nosso contentamento pela sabedoria
e capacidade administrativa com que conduzem suas respectivas
Secretarias, que também parabenizo pelo trabalho que realizam. Tive
oportunidade de observar algumas ações voltadas para o combate à
desigualdade social. Digo isso com muita satisfação, porque temos de
transformar a realidade daqueles que verdadeiramente precisam do
nosso apoio e da solidariedade do poder público. Como o Governador
Aécio Neves que, com muita altivez e sabedoria, implantou uma
Secretaria voltada para os mais pobres, para o Norte de Minas e para
o Jequitinhonha, ou seja, para os que verdadeiramente necessitam do
nosso apoio, assinalo que todos nós, irmanados, com muita harmonia,
poderemos, com muita profundidade e mais intensidade, promover
políticas públicas que implementem a desconcentração de renda e
reduzam a desigualdade social, para que os moradores da Região
Metropolitana tenham uma vida melhor e mais fraterna. Podemos
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identificar um cenário de muita dificuldade e pobreza no Norte de
Minas e no Jequitinhonha, mas, na Região Metropolitana, verificamos
também alguns cenários de grandes dificuldades e percalços.

Estão presentes os Prefeitos de Baldim e de Esmeraldas, o Vice-
Prefeito de Ibirité e os representantes de Raposos e de Caeté,
cidades muito pobres, que precisam contar com o nosso apoio para
que a distribuição de recursos seja mais justa e humana. Digo isso
com muita ênfase porque, a cada ano, a diferença entre as cidades
ricas e as pobres acentuam-se, pois o crescimento econômico das
primeiras é muito acima da média do Estado. Isso provoca esse
sistema injusto que enfrentamos.

Parabenizo o Governador Aécio Neves pelas fortes ações que tem
desenvolvido nesse sentido e os Secretários que aqui compareceram
com sabedoria, mente iluminada e brilhantismo. Espero que esta
conferência realmente possa contribuir para a construção de uma
sociedade mais justa, mais humana e mais fraterna para o povo de
Belo Horizonte e da Região Metropolitana. Agradeço a presença dos
Secretários, Prefeitos, lideranças e dos representantes da sociedade.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência agradece a todos a honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de
logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a
reunião extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do
edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

21/8/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana e João Leite

Sumário: Destinação da interrupção dos trabalhos ordinários - 1º
Painel: Composição da Mesa - Registro de presença - Apresentação
dos resultados dos encontros temáticos - 2º Painel: Composição da
Mesa - Lançamento de Frente Parlamentar - Posse do Conselho
Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano - Entrega de
mensagem - Assinatura de decreto - Palavras do Sr. Presidente.
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Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Destina-se esta parte da

reunião à realização da 1ª Conferência Metropolitana da Região
Metropolitana de Belo Horizonte, com o lançamento da Frente
Parlamentar Mineira em prol da Região Metropolitana de Belo
Horizonte, a posse do Conselho Deliberativo de Desenvolvimento
Metropolitano, a assinatura do decreto de criação e regulamentação
do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano e a entrega do projeto de
lei complementar de criação da Agência Metropolitana.

1º Painel
Composição da Mesa

O Sr. Presidente - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos.
Srs. Deputado Dilzon Melo, Secretário de Estado de Desenvolvimento
Regional e Política Urbana; José Carlos Carvalho, Secretário de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Luiz
Antônio Athayde, Subsecretário de Assuntos Internacionais da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico; a Exma. Sra.
Maria Madalena Franco Garcia, Subsecretária de Desenvolvimento
Metropolitano da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional
e Política Urbana; e os Exmos. Srs. Ilmar Bastos Santos,
Subsecretário de Gestão Ambiental Integrada da Secretaria de Estado
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; e Ubiraci Prata
Lima, Presidente da Associação dos Municípios da Região
Metropolitana de Belo Horizonte – Granbel – e Prefeito Municipal de
Itaguara.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença do Vereador

Tarcísio Caixeta, representando o Presidente da Câmara Municipal de
Belo Horizonte, Vereador Totó Teixeira.

Apresentação dos Resultados dos Encontros Temáticos
A Subsecretária Maria Madalena Franco Garcia - Boa-tarde. Na

pessoa do Deputado João Leite, cumprimento os demais membros da
Mesa e todos os presentes. Vou fazer uma rápida leitura e peço ao
pessoal do apoio que faça a gentileza de projetá-la aqui. Tivemos uma
discussão bastante calorosa e, se houvesse tempo para mais
discussão, estaríamos até agora discutindo as questões relativas à
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política urbana da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Como já
disse, vou simplesmente fazer uma leitura do que foi apresentado,
sem nenhuma análise, sem nenhuma crítica e sem nenhuma síntese
das propostas apresentadas, porque, como os senhores poderão
perceber, existem algumas propostas que se repetem. Em termos do
número de proposições recebidas, ganhou disparado a questão do
transporte urbano da Região Metropolitana e, em seguida, a questão
da habitação. Isso demonstra que são esses os dois problemas
críticos da nossa Região Metropolitana, ou seja, a questão do
transporte metropolitano e sua integração com os demais tipos de
transportes. Estou-me referindo tanto à integração física quanto à
integração tarifária dos sistemas municipais com o sistema
metropolitano e ainda com o metrô. Uma outra questão discutida diz
respeito à necessidade de expansão da malha ferroviária, das linhas
de metrô, para a nossa Região Metropolitana, de tal forma que ela
venha a atender aos demais Municípios. Sobre a questão
habitacional, as propostas giraram em torno da redução do déficit
habitacional na nossa Região Metropolitana. Vou fazer uma rápida
leitura, bem resumida, do que foi apresentado - repetindo -, sem
nenhuma análise nem censura do que foi abordado pela nossa
platéia, de forma bastante ampla. (-Lê):

“Propostas para a Política Urbana
Divulgação da Região Metropolitana
1 - Elaboração de um plano de comunicação e “marketing” para a

conscientização e a mobilização popular.
2 - Criação de um “site” da Região Metropolitana.
Cultura
3 - Integração da política cultural à política metropolitana.
4 - Vinculação dos pólos de cultura ao transporte integrado nos fins

de semana.
Legislação
5 - Revisão da composição da RMBH, conforme a Constituição

Estadual, com a saída dos Municípios que não se ajustem ao
conceito.

6- Apresentação de emenda popular que garanta a
representatividade da sociedade para cada Município e a paridade no
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Conselho Metropolitano.
Sistema viário-transporte-tarifas
7 - Integração modal e tarifária dos sistemas de transporte

municipais e metropolitano, com racionalização das redes, tendo o
metrô como elemento estruturador.

8 - Integração dos subsistemas de transporte.
9 - Priorização do transporte coletivo no espaço viário,

especialmente nos corredores e nas áreas centrais dos Municípios.
10 - Subsídio ao transporte coletivo, com isenção dos impostos

estaduais, visando à redução das tarifas.
11 - Garantia de transporte de massa para a população de Região

Metropolitana e sua integração ao metrô.
12 - Recuperação das ferrovias e trens urbanos.
13 - Implantação das linhas 2 e 3 do metrô, a fim de desafogar o

sistema viário, especialmente no hipercentro e no Vetor Norte.
14 - Implantação de política de transporte metropolitano integrado,

acessível e subsidiado.
15 - Melhoria do transporte de massa da RMBH, com a criação de

ramais do metrô e plataformas de transportes.
16 - Resolução do conflito entre a BHTRANS e o DER-MG.
17 - Priorização do interesse público nas políticas de transporte.
18 - Integrações tarifária e física do transporte coletivo.
19 - Implantação do cartão de transporte coletivo metropolitano com

tarifa reduzida.
20 - Ampliação do transporte ferroviário do tipo metrô para outros

Municípios da RMBH.
21 - Melhoria no sistema viário, principalmente nos grandes

corredores de transporte, e maior eficiência no transporte público
(atenção especial para Ribeirão das Neves e adjacências).

22 - Proteção da bacia de Vargem das Flores e região cárstica dos
impactos negativos da ocupação e do uso do solo que possam advir
da implantação do rodoanel.

23 - Maior rigor no licenciamento de pólos geradores de tráfego.
24 - Revitalização da malha ferroviária como meio de transporte de

pessoas e cargas.
25 - Mobilidade urbana: transporte de qualidade e saneamento
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básico.
26 - Elaboração de um plano objetivo de “erradicação” de barreiras

arquitetônicas e implementação de sistemas de acessibilidade.
Habitação
27 - Realização de outros encontros sobre habitação antes de se

estabelecerem as macrodiretrizes.
28 - Melhor planejamento no assentamento de famílias de baixa

renda, dividindo a demanda em localidades com infra-estrutura já
existente, evitando a transferência do problema de um local para
outro.

29 - Incentivo à ocupação dos lotes vagos já aprovados com
financiamento habitacional para famílias com renda até cinco salários
mínimos.

30 - Priorização e articulação da questão habitacional com as
políticas de uso do solo, transporte, mobilidade e geração de emprego
e renda, para a construção de uma região metropolitana socialmente
justa.

31 - Integração da regularização fundiária e urbanística com as
políticas habitacionais, como prioridades das políticas urbana e
metropolitana.

32 - Construção, pelo governo do Estado, de pelo menos 10 mil
habitações para pessoas de baixa renda.

33 - Garantia de acesso à habitação para os idosos, sem restrições
com relação ao governo do Estado.

34 - Padronização das habitações construídas a nível geral de mais
ou menos 46m².

35 - Não aos conjuntos habitacionais, sim às unidades habitacionais
integradas a bairros já existentes e estruturados.

36 - Viabilização do programa Lares de Minas para todos os
Municípios da RMBH.

37 - Acompanhamento “pós-morar”, para que se gere um sentimento
de pertencimento.

38 - Elaboração de planos de habitação intersetoriais.
39 - Inserção no Plano Diretor de um plano setorial habitacional.
40 - Adequação dos projetos das unidades habitacionais ao

tamanho das famílias.
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41 - Criação de leis para destinação de fins sociais aos imóveis
ociosos nos espaços urbanos.

42 - Incremento dos programas habitacionais, com maior empenho
dos Municípios e dos governos estadual e federal.

43 - Construção, pelo governo do Estado, de 4 mil casas em Belo
Horizonte, em conjunto com as entidades envolvidas com a população
de baixa renda e moradia popular, como direito social.

44 - Revisão do conceito de unidade residencial unifamiliar (a célula
habitacional) - planta e tipologia construtiva.

45 - Elaboração, pelo governo do Estado e Prefeituras da RMBH, de
um plano para se chegar ao déficit zero de moradia.

Saneamento
46 - Fomento à reciclagem do lixo orgânico e inorgânico, criando

oportunidades de geração de recursos.
47 - Construção de mais estações de tratamento de esgotos,

interligando os Municípios da RMBH.
Vetor Norte
48 - Incorporação das atuais necessidades do Vetor Norte aos

novos empreendimentos previstos.
49 - Incentivo ao desenvolvimento econômico ao longo da BR-040,

com criação de um centro industrial.
Aplicação do Estatuto da Cidade
50 - Maior integração dos poderes municipal, estadual e federal na

aplicação do Estatuto da Cidade, da Lei de Uso e Ocupação do Solo e
das leis ambientais.

51 - Uso sistemático do direito de preempção.
52 - Anuência e fiscalização dos loteamentos na RMBH.
53 - Democratização do processo de implantação dos planos

diretores nos Municípios da RMBH, com participação da sociedade
civil.

54 - Realização de fóruns em todos os Municípios para discutir o
PMDI.

55 - Aplicação dos instrumentos do Estatuto da Cidade na Região
Metropolitana.

Fundo Metropolitano
56 - Implantação do Fundo Metropolitano.



143

57 - Orientação do Fundo Metropolitano segundo os princípios
redistributivos.

58 - Realização de audiência com o Governador do Estado, após
definido o grupo gestor do Fundo, para alocação de recursos em
2007.

Planejamento
59 - Capacitação dos Municípios para desenvolverem projetos.
60 - Promoção do planejamento familiar.
61 - Revisão das unidades de planejamento em função do

comprometimento com a metropolização.
62 - Implementação de equipamentos institucionais no planejamento

das políticas urbanas.
Plano Diretor
63 - Garantia, na compatibilização dos planos municipais do Vetor

Norte, de que a região cárstica não seja ocupada ou parcelada antes
de se identificarem sítios arqueológicos, espeleológicos e históricos
existentes.

64 - Respeito à vulnerabilidade ambiental de cada Município nas
áreas de expansão urbana, especialmente na questão da habitação
popular.

65 - Elaboração do Plano Diretor Metropolitano com audiências
públicas nos municípios da RMBH, fazendo-se participativamente as
leituras comunitária e técnica.

66 - Adoção da sustentabilidade como eixo principal de todo
planejamento, integrando as políticas.

67 - Elaboração do Plano Diretor Metropolitano em consonância com
as diretrizes dos Planos Diretores municipais.

Foram essas as proposições do painel de Políticas Urbanas aqui
realizado. Obrigada.

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.
O Subsecretário Ilmar Bastos Santos - Boa-tarde a todos e a todas;

Deputado João Leite, Presidente desta reunião, na pessoa de quem
cumprimento os demais membros da Mesa; nosso grupo versou sobre
a questão da gestão ambiental, e vou apenas ler, rapidamente, as
proposições discutidas e aprovadas no âmbito desse grupo. As
pessoas poderão acompanhar, pela exibição no PowerPoint, a leitura
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das proposições, que estão mais ou menos divididas em tópicos (-
Lê):

“Propostas para Gestão Ambiental
Questão de caráter geral
1 - Inclusão da questão ambiental em todo processo de

planejamento do desenvolvimento socioeconômico.
Áreas de conservação-proteção
2 - Aumento das áreas de proteção integral.
3 - Criação de áreas de conservação.
4 - Regulamentação da APA Vargem das Flores, em Contagem.
5 - Recuperação de matas ciliares e outras APPs.
6 - Preservação do leito natural de córregos e rios.
7 - Destinação de recursos para desapropriações de áreas de

preservação.
8 - Promoção de gestões políticas e institucionais visando à

preservação de APAs.
9 - Implantação de programas de preservação natural dos leitos dos

córregos e rios, com implementação de parques e praças lineares e
recursos para desapropriação-indenização de APPs.

Planejamento metropolitano-macrozoneamento ecológico e
econômico

10 - Utilização de sub-bacias hidrográficas como unidades de
planejamento na RMBH, com garantia das reservas indispensáveis à
preservação e recarga dos aqüíferos.

11 - Adoção da metodologia de biótopos e da escala 1:10.000 na
criação de novas unidades de conservação na Região Metropolitana,
visando ao aperfeiçoamento do macrozoneamento ecológico
econômico.

12 - Realização de macrodiagnósticos dos aspectos e impactos
ambientais das funções públicas de interesse comum na RMBH, tendo
como referencial os requisitos da norma ISO 14001.

Licenciamento ambiental
13 - Aprimoramento dos demais instrumentos de gestão ambiental,

além do licenciamento.
14 - Cumprimento, pelo Estado e pelos Municípios, da legislação

sobre licenciamento ambiental.
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15 - Definição de critérios específicos para o licenciamento
ambiental de atividades de mineração que causem impacto em
recursos hídricos (rever composição da Câmara de Mineração do
Copam, tornando-a paritária).

16 - Previsão da realização de audiências públicas, na fase de
licenciamento ambiental, também em outros Municípios que utilizem
recursos hídricos a serem impactados pela implantação do
empreendimento.

17 - Definição e implementação de mecanismos de controle social
da implantação e operação de ETEs.

Gestão de resíduos sólidos urbanos
18 - Investimento em projetos e programas municipais de coleta

seletiva, com inclusão dos catadores.
19 - Revisão dos critérios e incorporação dos programas municipais

e intermunicipais de coleta seletiva, como incentivo para habilitação
dos Municípios na obtenção do ICMS Ecológico.

20 - Ampliação do ICMS Ecológico de 1% para 2%, retirando do
VAF.

21 - Destinação final adequada de resíduos hospitalares e
industriais.

22 - Realização de gestões para inventário e tratamento adequado
dos resíduos de serviços de saúde.

23 - Proposição de medidas de compensação para municípios que
sediam unidades de tratamento ou destinação final de resíduos
sólidos urbanos consorciadas ou compartilhadas com outros
Municípios.

24 - Instituição de programa metropolitano de capacitação
continuada em resíduos sólidos, envolvendo o Centro Mineiro de
Referência em Resíduos, universidades, centros de pesquisa e áreas
do saber, associações profissionais para formação de gestores
municipais e entes consorciados, com definição de indicadores, metas
e monitoramentos, garantindo-se a prática de gestão democrática das
cidades da RMBH.

Apoio técnico aos Municípios
25 - Criação, no âmbito da Agência Metropolitana, de estrutura para

elaboração de projetos e captação de recursos para investimentos,
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em apoio aos Municípios, principalmente aqueles menores e
desprovidos de pessoal e estrutura técnica adequada.

Participação social
26 - Valorização e efetivação da participação da sociedade civil

organizada, consolidando espaços em todos os níveis da
administração pública.

27 - Criação de canais de participação da sociedade civil junto à
Sedru, no planejamento da RMBH.

28 - Criação de canais eficientes de participação popular para uma
redefinição de áreas prioritárias de proteção, no que concerne às
unidades de conservação.

29 - Compatibilização do desenvolvimento econômico com a
preservação ambiental, incorporando a geração de renda, a inclusão
social e a educação ambiental.

Recursos financeiros
30 - Definição de um percentual do Fundo de Desenvolvimento

Metropolitano para aplicação, pelas Prefeituras, em ações de
saneamento, e criação de um sistema de indicadores ambientais e
sociais para referenciar a liberação dos recursos, com mecanismo de
punição para irregularidades.

31 - Destinação de percentual do PIB e do PPA municipal para o
sistema ambiental do Município.

Sr. Presidente, senhoras e senhores, essas foram as proposições do
nosso grupo de gestão ambiental. Aproveito a oportunidade para
agradecer à equipe que nos ajudou na condução dos trabalhos e a
todos que participaram dessas discussões. Muito obrigado.

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.
O Subsecretário Luiz Antônio Athayde - Meu caro Deputado e amigo

João Leite, que preside os trabalhos desta reunião; caro Dilzon Melo,
Secretário de Desenvolvimento Urbano do Estado de Minas Gerais;
caro Deputado Fábio Avelar; caro Ubiraci Prata Lima, Presidente da
Granbel; Maria Madalena Franco Garcia, Subsecretária da Sedru;
Ilmar Bastos Santos, Subsecretário da Semad; Srs. Deputados, Srs.
Prefeitos; Srs. Vereadores; minhas senhoras e meus senhores; da
mesma forma, coube-me, secundando a Subsecretária Madalena e o
Subsecretário Ilmar, fazer um resumo do que se discutiu nos grupos
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de trabalho que trataram dos desenvolvimentos econômico e social.
Evidentemente, foi um trabalho muito dinâmico, de apreensão dos
pontos e temas apresentados no desenvolvimento dos trabalhos, na
manhã de hoje. Tenho aqui algumas informações e vou tentar, da
maneira mais escorreita, expor a forma como isso foi decidido. Temos
um conjunto de macrodiretrizes feitas pelo grupo técnico e também
um conjunto de ações que foram realmente pinçadas por esse grupo
(- Lê):

Propostas para o Desenvolvimento Econômico e Social
Macrodiretrizes
1 - Melhoria da competitividade em Minas Gerais por meio da ênfase

na qualificação de nível técnico.
1.1 - Capacitação e qualificação de acordo com a vocação regional.
1.1.1 - Ampliação do conceito de vocação municipal para vocação

metropolitana.
1.1.2 - Atração, geração e aplicação de investimentos
1.1.3 - Fomento aos investimentos no turismo e na vocação regional

através de políticas que resultem na eficácia desse segmento.
2 - Elaboração de planos de desenvolvimento dos Municípios, a

partir das potencialidades ambientais, culturais e sociais.
3 - Continuidade de diretrizes e políticas públicas (projetos e mais

ação).
4 - Divulgação dos resultados e das propostas aprovadas pela

Conferência em todos os órgãos de divulgação, em níveis municipal,
estadual e nacional.

Propostas
1 - Implementação de política de descentralização de investimentos.
2 - Inclusão, no Plano Diretor da Região Metropolitana, do equilíbrio

entre crescimento e produção de alimentos
3 - Erradicação do analfabetismo.
4 - Distribuição do Fundo Metropolitano, considerando os aspectos

emergenciais e, posteriormente, manutenção de todos os setores
comuns aos Municípios da RMBH, com pesos atrelados ao seu grau
de importância.

5 - Implantação de políticas descentralizadoras de novos postos de
trabalho, para absorção deles.
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6 - Informação, educação e capacitação (qualificação de mão-de-
obra).

7 - Criação de núcleos de aperfeiçoamento de mão-de-obra nas
áreas social, cultural e econômica.

8 - Criação de oportunidades de qualificação dos trabalhadores, em
parceria com sindicatos e empresas, em horário laboral.

9 - Criação de programa de estímulo, preservação e divulgação do
patrimônio material e imaterial da RMBH.

10 - Melhoria na qualificação de curto prazo para pessoas
marginalizadas.

11 - Implementação de distritos industriais temáticos metropolitanos.
12 - Inclusão de diretrizes para desenvolvimento de um sistema

rodoferroviário integrado ao aeroporto.
13 - Inclusão de diretrizes visando à ligação das duas Regiões

Mtropolitanas.
14 - Inserção do parque tecnológico de BH no contexto econômico

da RMBH, com áreas destinadas ao “transbordamento” das atividades
do BH TEC, de forma sustentável.

15 - Alocação das áreas definidas para empresas de acordo com o
Plano Diretor Integrado Metropolitano.

16 - Estabelecimento de metas, realização de monitoramento e
avaliação das ações.

17 - Definição de um critério claro para a distribuição do Fundo
Metropolitano.

18 - Adoção, pelo governo, de pesos iguais nas políticas de
qualificação dos trabalhadores, tanto para os empregadores quanto
para os empregados, em parceria com sindicatos e empresas, no
horário laboral.

Ações
1 - Criação de centros técnicos profissionalizantes de ensino médio.
2 - Integração dos Sines com a RMBH, visando atender às

demandas propostas.
3 - Melhoria da malha rodoviária e ferroviária e dos transportes.
4 - Criação de cursos de eletricista instalador nos aglomerados, em

parceria com a Sedese, visando à melhoria da qualificação
profissional.
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5 - Criação de mecanismos para agregação de valores e
comercialização da produção da agricultura familiar, a exemplo dos
mercados institucionais.

6 - Regularização de moradias situadas sob linhas de transmissão.
7 - Construção de hortas comunitárias em faixas de servidão de

linhas de transmissão de energia elétrica.
8 - Iluminação de monumentos históricos, usando recursos do

Reluz, como fator de promoção do turismo.
9 - Melhoria da acessibilidade (informação, transporte,

telecomunicação e saúde).
10 - Aplicação das idéias discutidas na Conferência.
11 - Ampliação e melhoria qualitativa da educação, formação e

capacitação, de forma articulada com as políticas educacionais e de
mercado de trabalho.

Sr. Presidente, gostaria de destacar o peso que foi dado à questão
da qualificação da mão-de-obra para fazer com que a Região
Metropolitana, de fato, ofereça melhor capacidade de oferta de
emprego. Essa é uma questão, acredito, de profundidade, a qual foi
destacada neste grupo.

Esses foram, Sr. Presidente, os pontos destacados nos dois grupos
temáticos. Muito obrigado.

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.
O Sr. Presidente - A Presidência informa que a ata desta

Conferência Metropolitana, contendo a transcrição das exposições e
debates, será publicada no “Diário do Legislativo”, no “Minas Gerais”,
na edição do dia 1º/9/2007, e que a reprise do evento será feita nos
dias 7, 8 e 9/9/2007, às 8h30min, pela TV Assembléia, quando os
interessados poderão gravá-la.

Neste momento, passo a Presidência dos trabalhos ao Deputado
Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa, que
coordenará o lançamento da Frente Parlamentar Mineira em prol da
Região Metropolitana de Belo Horizonte, a posse do Conselho
Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano, a assinatura do
decreto de criação e regulamentação do Fundo de Desenvolvimento
Metropolitano e a entrega da mensagem que encaminha o projeto de
lei complementar de criação da Agência Metropolitana.



150

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Obrigado, Deputado
João Leite.

2º Painel
Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa a Exma. Sra.
Deputada Gláucia Brandão, autora do requerimento de constituição da
Frente Parlamentar em prol da Região Metropolitana de Belo
Horizonte; os Exmos. Srs. Danilo de Castro, Secretário de Estado de
Governo, representando o Governador do Estado, Aécio Neves;
Deputado Dilzon Melo, Secretário de Estado de Desenvolvimento
Regional e Política Urbana; José Carlos Carvalho, Secretário de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; a Exma.
Sra. Renata Maria Paes de Vilhena, Secretária de Estado de
Planejamento e Gestão; o Exmo. Sr. Deputado Federal Custódio de
Mattos, Secretário de Estado de Desenvolvimento Social; a Exma.
Sra. Maria Coeli Simões Pires, Secretária Adjunta da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana; o Exmo. Sr.
Luiz Antônio Athayde, Subsecretário de Assuntos Internacionais da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico; a Exma. Sra.
Maria Madalena Franco Garcia, Subsecretária de Desenvolvimento
Metropolitano da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional
e Política Urbana; e os Exmos. Srs. Ilmar Bastos Santos,
Subsecretário de Gestão Ambiental Integrada da Secretaria de Estado
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Ubiraci Prata Lima,
Presidente da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de
Belo Horizonte - Granbel - e Prefeito Municipal de Itaguara.

Lançamento de Frente Parlamentar
O locutor - Para fazer o lançamento da Frente Parlamentar Mineira

em prol da Região Metropolitana de Belo Horizonte, convidamos a
Deputada Gláucia Brandão, autora do requerimento que deu origem à
Frente.

A Deputada Gláucia Brandão - Exmos. Srs. Deputado Doutor Viana,
Vice-Presidente da Assembléia Legislativa, nesta reunião
representando o Deputado Alberto Pinto Coelho, nosso Presidente;
José Carlos Carvalho, Secretário de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável; Dilzon Melo, Secretário de Estado de
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Desenvolvimento Regional e Política Urbana; Luiz Antônio Athayde,
Subsecretário de Assuntos Internacionais da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico; Ilmar Bastos Santos, Subsecretário de
Gestão Ambiental Integrada da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; e Exmas. Sras. Maria
Madalena Franco Garcia, colega e amiga, Subsecretária de
Desenvolvimento Metropolitano da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana; Maria Coeli Simões
Pires, também querida amiga, Secretária Adjunta da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana; e Renata
Maria Paes de Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e
Gestão. Quero também agradecer a presença do Sr. Ubiraci Prata
Lima, Presidente da Granbel e Prefeito Municipal de Itaguara, na
pessoa de quem cumprimento os demais Prefeitos presentes,
Vereadores, colegas Deputados e Deputadas, Conselheiros,
representantes do poder público e da sociedade civil; minhas
senhoras e meus senhores, há dois dias, estamos debatendo
assuntos que interessam, de perto, aos 34 Municípios que compõem a
Região Metropolitana de Belo Horizonte, a 3ª maior aglomeração
urbana do Brasil, com 5.100.000 habitantes, que representam 25% da
população do Estado. A região também é o 52º maior aglomerado
urbano do mundo e o 7º maior da América Latina. Com o Produto
Interno Bruto com cerca de R$40.000.000.000,00, representa 40% da
economia mineira, sendo, aproximadamente, 65% pertencentes a
Belo Horizonte. Essa região é, portanto, o retrato político, financeiro,
comercial, educacional e cultural de Minas Gerais.

Nesse espaço geográfico, encontramos os diversos interesses das
pessoas que moram, estudam, trabalham, divertem-se e interagem
nas cidades próximas da Capital. Muitos ainda não perceberam que
se transformaram num indivíduo peculiar, num cidadão metropolitano;
como, por exemplo, aquele que dorme em Ribeirão das Neves,
trabalha em Belo Horizonte, estuda em Vespasiano e namora em
Contagem. É importante auxiliar esse indivíduo a incorporar essa
identidade metropolitana para que possamos integrar as políticas
públicas com as reais necessidades dessa comunidade e fazer desse
cidadão um colaborador dos diversos órgãos envolvidos na melhoria
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da qualidade de vida da região.
Na verdade, a idéia da criação da Frente Parlamentar em Prol da

Região Metropolitana de Belo Horizonte possui como fundamento a
interação de iniciativas convergentes do poder público, da sociedade
civil organizada e demais pessoas que, de forma efetiva, plural e
harmônica, possam subsidiar e monitorar a implementação do novo
marco regulatório da RMBH.

Assim, essa frente objetiva contribuir para o desenvolvimento
economicamente viável, ecologicamente sustentável e socialmente
justo da RMBH. Nossos esforços, à luz do papel institucional desta
Casa, serão direcionados para identificar mecanismos e ações que
possam otimizar as potencialidades e minimizar as disparidades e
desigualdades sociais e econômicas dessa região, bem como
subsidiar o aprimoramento da legislação vigente. Portanto, a
articulação da atuação parlamentar nos três níveis de governo em prol
da governança metropolitana é fundamental diante do novo quadro de
ocupação e desenvolvimento que vem sendo desenhado nos últimos
anos. Contagem, Betim e Belo Horizonte, por exemplo, respondem
juntos por 87% do PIB da região metropolitana, e, em contraponto,
temos Municípios vizinhos, como Ribeirão das Neves - minha cidade
natal -, Ibirité, Baldim, Raposos, com índices baixíssimos de IDH e
elevados níveis de carência.

Se considerarmos que o enfrentamento compartilhado dos desafios
e das desigualdades dessas realidades passa por um exercício de
vontade política, vamo-nos lembrar das palavras do poeta Carlos
Drummond de Andrade: “Estou preso à vida e olho meus
companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças.
Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande,
não nos afastemos. Não nos afastemos muito, vamos à luta de mãos
dadas.”. Assim queremos caminhar: de mãos dadas. Foi com esse
espírito de colaboração que os Deputados e as Deputadas desta Casa
se uniram, num esforço conjunto para pensar e viabilizar uma forma
de criar-se um fórum permanente de debates que possa colaborar
para dirimir as diferenças da RMBH e fomentar todo o seu potencial.
Essa Frente pretende criar uma instância interativa, em que não haja
preocupação com hierarquia, mas, sim, com os que dela participam.
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Dessa forma, poderemos juntos, sem vaidade, buscar as soluções
viáveis para os nossos diversos problemas.

Neste mister, a Assembléia Legislativa é também um importante ator
metropolitano e, em sua estrutura, possui representantes de mais de 5
milhões de cidadãos, com diferentes necessidades e diversas
expectativas. Assim, cabe também a esta Casa, dentro do recorte
metropolitano, fazer o aprimoramento da legislação buscando
interação com os mais diversos atores envolvidos no cenário da nossa
Região Metropolitana, para que possam reunir-se e, juntos, buscar um
futuro melhor para os seus habitantes. Essa é a nossa intenção ao
formarmos essa Frente Parlamentar.

Compartilhar as potencialidades da Assembléia Legislativa com o
governo do Estado, os Prefeitos, os Vereadores e a sociedade civil em
busca da construção de uma governança interativa é o nosso maior
ideal. Essa Frente pretende ser a articuladora dos diversos
instrumentos disponíveis para formarmos uma corrente institucional,
que convergirá no desenvolvimento econômico sustentável da nossa
região e, por que não dizer, elevar a sua inserção no quadro nacional.
O Estado de Minas reassume de forma inovadora e pioneira o seu
papel no espaço metropolitano, e a Assembléia Legislativa, em
consonância com o objetivo do Governador Aécio Neves de fazer do
nosso Estado o melhor lugar para se viver e investir, integra esse
contexto, dentro das competências que lhe são próprias. Estamos
todos do mesmo lado, de mãos dadas, Parlamentares, Poder
Executivo, Judiciário, Câmara de Vereadores, Granbel, entidades
públicas, sociedade civil, enfim, todos os cidadãos compromissados
com a melhoria da qualidade de vida metropolitana.

Minas é feita do brilho das suas pedras preciosas e do ferro que
cobre as suas montanhas, assim como seus filhos que possuem em
suas veias a determinação forjada em anos de história e a esperança
que os desafios não são capazes de esgotar. E tanto isso é verdade
que podemos lançar mão das sábias palavras de Francisco de Assis,
quando recomenda: ‘Comece por fazer o que é necessário, depois o
que é possível e, de repente, estará a fazer o impossível’.

Agradecemos, imensamente, aos 65 colegas Deputadas e
Deputados que subscreveram o requerimento que deu origem a essa
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Frente Parlamentar. Juntos, colegas, somos melhores! Agradecemos
também o indispensável apoio da Sedru e o valoroso esforço dos
servidores desta Casa. Parabéns pela forma competente e
democrática com que vocês vêm trabalhando em prol de Minas Gerais
e, em particular, para a realização deste evento. O meu muito
obrigada também a todos que contribuíram para que o lançamento da
Frente Parlamentar em prol da Região Metropolitana de Belo
Horizonte pudesse acontecer nesta tarde. Hoje demos o primeiro
passo, mas a jornada é longa e a colaboração de todos é
imprescindível para o sucesso desse intento. Que Deus nos abençoe
nessa longa caminhada. Muito obrigada!

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à exibição de “slide”.
O Sr. Presidente - A Presidência concede a palavra aos Deputados

que representam a Assembléia no Conselho Deliberativo de
Desenvolvimento Metropolitano para um pronunciamento breve, de 5
minutos, para falarem sobre a importância deste momento aqui, nesta
Casa, para toda a Minas Gerais.

O Deputado Roberto Carvalho - Caro Presidente em exercício,
Deputado Doutor Viana, demais membros da Mesa. Cumprimento a
todos, na pessoa do Deputado Dilzon Melo, Secretário do governo do
Estado que cuida desse tema, a todos os colegas presentes, a todos
os membros e participantes ativos desta Conferência.

Indiscutivelmente, estamos vivendo aqui um momento histórico.
Desde que, na legislatura passada, a Cecília participou de todas as
discussões - foi a relatora das leis complementares que tratam da
região metropolitana, tanto a de Belo Horizonte quanto a de Ipatinga -,
tínhamos, na Assembléia, diversos projetos de criação de regiões
metropolitanas em outros lugares do Estado. Sabiamente, a
Assembléia decidiu, por requerimento do Deputado Fábio Avelar - e
depois também fizemos vários -, paralisar todos aqueles processos e
fazer uma ampla e profunda discussão a respeito desse tema vital
para Minas Gerais, como já foi exaustivamente debatido aqui por
vocês e pelos palestristas de ontem a respeito de região
metropolitana.

No seminário, tivemos várias sugestões que enriqueceram a
discussão. Na época, tínhamos o Francisco Simões, atual Prefeito de
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Coronel Fabriciano, como Deputado. Nós dois havíamos entrado com
uma emenda à constituição que nos dava a possibilidade de fazermos
a região metropolitana, posteriormente, com a participação da
sociedade civil, de todos os entes do governo do Estado e das
Prefeituras - aliás, todas elas participaram.

Gostaria, particularmente, de citar a Prefeitura de Belo Horizonte,
que participou ativamente dos nossos trabalhos. O Prefeito Fernando
Pimentel acompanhou “pari passu” todos os projetos. Posteriormente,
Prefeitos vieram aqui debater conosco e trazer-nos sugestões.
Decidimos, então, paralisar todos aqueles projetos de criação de
regiões metropolitanas e realmente nos debruçarmos sobre a questão,
para construirmos juntos uma nova proposta. Não acredito em leis que
surjam de cima para baixo, pois uma lei somente tem legitimidade e
só pega se for construída a partir dos anseios da sociedade.

Debruçamo-nos sobre o projeto, aprovamos a emenda à
Constituição após seminários e muitos debates - não é mesmo,
Deputado Fábio Avelar? -, os quais foram enriquecendo todo o
conteúdo que tínhamos até chegarmos a essa legislação. Como todos
puderam ver, ontem estiveram aqui as maiores autoridades em região
metropolitana, em âmbito nacional, tanto do ponto de vista jurídico
quanto técnico, que reconheceram que nossa legislação é a mais
moderna que existe. Nossa legislação precisa ser aprimorada? Sim,
pois não existe lei perfeita. Toda lei precisa ser modificada e
enriquecida. Se não déssemos os passos que estamos dando,
buscando uma criação efetiva e dando conteúdo a esses instrumentos
criados, não iríamos a lugar algum.

Gostaria de reconhecer, indiscutivelmente, que o governo do
Estado, em momento algum, fugiu de sua tarefa, muito pelo contrário,
esta conferência é o resultado de um trabalho que, tenho certeza,
dará muitos frutos, como a sociedade espera. Chega de discutirmos
problemas metropolitanos, passou da hora de ficarmos apenas
lamentando tanto pelos problemas ambientais como pelos viários,
pelos de transporte coletivo, pela habitação, etc. Temos de partir para
o resgate do princípio do planejamento, que ficou perdido, como já
sabemos.

Está ali o Sr. José Abílio, um dos membros eleito por esta
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Conferência. Com ele, que foi meu colega no Plambel, participei de
muitos movimentos. Sem planejamento, sem que esses instrumentos
funcionem efetivamente, não teríamos perspectiva de solução. Hoje
estamos celebrando um momento histórico. Todos - a sociedade civil,
a Assembléia, as Prefeituras e o governo do Estado - estão integrados
na busca de soluções, para que este instrumento passe realmente a
funcionar.

Tenho certeza de que funcionará. A esperança faz-se presente
dentro de nós mesmos, quando partimos para a luta, na busca de
organização e conquistas. A Assembléia Metropolitana, o Conselho
Metropolitano não é um espaço de disputa, mas um local aonde todos
nós podemos ir em busca de convergência e de soluções para os
problemas existentes. Além disso, em pouco tempo, teremos o Plano
Diretor Metropolitano e uma nova perspectiva.

Estou muito feliz. Dizem que filho bonito tem muitos pais, e todos
são pais e mães desse filho, porque se trata de um filho gerado por
todos, gerado pela coletividade. E esse é o papel da Assembléia, dos
demais entes públicos - Prefeituras e governo do Estado - e da
sociedade civil. Tenho certeza de que esse marco, para o qual hoje
estamos dando passos decisivos, trará frutos e resultados para a
sociedade.

Em breve, estaremos em Ipatinga, consolidando a Região
Metropolitana do Vale do Aço. Parabenizo todos vocês que
participaram desse movimento e todas as forças vivas que estão aqui.
Sabemos que se constrói o futuro construindo o presente. Parabéns e
muito obrigado a todos.

O Deputado João Leite - Cumprimento o Deputado Doutor Viana, 1º-
Vice-Presidente da Assembléia, que preside esta reunião tão
importante do Parlamento mineiro, assim como os Secretários
presentes, o Presidente da Granbel, representando aqui todas as
cidades da Região Metropolitana, assim como seu Prefeitos. Saúdo
também nossa colega Deputada Gláucia Brandão, pela iniciativa tão
importante de envolver a Assembléia Legislativa e seus parlamentares
nessa questão da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Essa questão é muito importante, e, certamente, a Assembléia
Legislativa, a partir da Frente, olhará com muito cuidado para a
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Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Esta Casa é formada de 77 Deputados, e é interessante

observarmos que 65 apuseram suas assinaturas com o intuito de
participar desta Frente Parlamentar. Creio que só não conseguimos as
assinaturas dos demais em virtude de eles estarem ocupados no
cumprimento de alguma missão parlamentar, já que, na verdade, a
Assembléia Legislativa e a Região Metropolitana de Belo Horizonte
foram formadas por representantes de todo o Estado, de todas as
cidades de Minas Gerais. Conforme verificamos, nesta Casa há
Deputados de diversas regiões, de diversas cidades de Minas Gerais,
mas em Belo Horizonte, na Região Metropolitana, temos uma colônia
daquela cidade, daquela região. Então, todos têm grande amor pela
região metropolitana, a favor da qual, tenho certeza, todos
trabalharão.

Parabenizo a Deputada Gláucia Brandão por essa iniciativa. Creio
que todos nós defenderemos a nossa Região Metropolitana. Temos
questões muito importantes. Os movimentos sociais, os participantes
desta Conferência trouxeram-nos questões importantes, e nós, que
vivemos em Belo Horizonte, reconhecemos essas dificuldades.

A questão do transporte foi exposta de forma intensa. Sem dúvida,
na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a situação do transporte é
gravíssima. Sofremos com a falta da complementação do metrô, que
não passa no Centro de Belo Horizonte nem atinge outras cidades da
região metropolitana. Essa deve ser uma bandeira da Frente
Parlamentar, que deverá lutar para que essa questão seja resolvida.

Além disso, é preciso atenção com algo que o governo Aécio Neves
fez com muita competência e que se refere ao planejamento.
Aproveito para saudar a Secretária Renata, que é tão competente. O
governo tratou dessa questão, e nós, todos os anos, discutimos isso
aqui. Estamos terminando a discussão do PMDI; agora, vamos discutir
o PPAG com todos os movimentos sociais. Sem dúvida, é um grande
momento para apresentarmos emendas, bem como para discutirmos
questões importantes, a exemplo do transporte na Região
Metropolitana.

Talvez, no tocante à questão do transporte na Região Metropolitana
de Belo Horizonte, tenhamos um momento histórico. Por volta de 1993
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ou 1994, Belo Horizonte se retirou da Câmara de Compensação
Tarifária do Transporte Coletivo da Região Metropolitana de Belo
Horizonte. Trata-se de algo que tem de ser repensado. Vemos, no
mundo, experiências de outras cidades que têm dado certo. Tive a
oportunidade de ver a experiência de Toronto, onde há uma única
passagem para toda a região metropolitana - esta, aliás, é muito
parecida com a Região Metropolitana de Belo Horizonte. Há, lá, cerca
de quatro milhões e meio de habitantes, e a saúde e a educação são
compartilhadas pela região. Nesta Assembléia, a partir dessa Frente
Parlamentar, sonhamos em trabalhar a favor dessas questões.

Observamos também - e termino falando isso - a questão da
habitação, cuja situação traz sofrimento à nossa população mais
carente. Quanto a isso, é preciso haver um envolvimento muito grande
de todas as Prefeituras e do governo federal. Precisamos de um novo
pacto federativo que viabilize a devolução dos recursos pertencentes
aos Estados e Municípios. Manifesto minha satisfação de participar
dessa Frente Parlamentar em prol da RMBH, que pertence a todos
nós, mineiros. Quero estar junto a vocês, sendo mais um na defesa da
nossa região. Tenho a honra de poder representar meus colegas, a
Assembléia Legislativa no Conselho Deliberativo, ao qual quero dar a
minha humilde contribuição. Parabéns a todos os Deputados e
Deputadas que compõem a Frente Parlamentar em prol da RMBH.
Obrigado.

O Deputado Fábio Avelar - Boa-tarde a todos. Saúdo inicialmente o
Presidente desta plenária, Deputado Doutor Viana, aqui
representando o nosso Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho; os
Secretários José Roberto Carvalho, Deputado Dilzon Melo, meu
querido amigo e companheiro desta Casa, Ilmar Bastos, que estava
aqui há pouco, Luiz Athayde e Custódio Mattos; e as Secretárias
Renata Vilhena e Maria Madalena. Faço uma saudação especial a
todos os Prefeitos aqui presentes, na pessoa do Presidente da
Granbel, nosso querido amigo Bira. Faço ainda uma referência muito
especial e carinhosa à nossa colega Deputada Gláucia Brandão, na
pessoa de quem cumprimento todos os colegas.

Gláucia, é com satisfação que integramos essa importante Frente
Parlamentar em Prol da RMBH, uma feliz iniciativa de V. Exa.,



159

acolhida por um número expressivo de Deputados: 66 parlamentares
compõem essa importante frente que, tenho certeza, contribuirá muito
para o desenvolvimento da nossa Região Metropolitana. Para mim, é
uma satisfação muito grande estar aqui hoje integrando essa frente e
fazendo parte do Conselho Deliberativo da RMBH. Tive a
oportunidade de ter um convívio muito próximo com essa região
desde os tempos em que trabalhei como engenheiro e Diretor da
Copasa e pude sentir os grandes desafios que nos eram impostos
para realizar esse trabalho. Minha experiência com o abastecimento
de água e o esgotamento sanitário foi muito próxima. Na época, já
vislumbrávamos as dificuldades e sentíamos a necessidade premente
de uma integração e um planejamento integrado das cidades que
compõem a RMBH.

O ilustre colega Deputado Roberto Carvalho falou da nossa iniciativa
de apresentar, na legislatura passada, um requerimento que
possibilitou a realização de seminário, ocasião em que pudemos
escutar todas as autoridades ligadas às questões metropolitanas, não
somente do Estado de Minas Gerais como de todo o Brasil. Na
plenária final, foram apresentadas cerca de 400 proposições, que
evidentemente serviram de instrumento básico para os pilares da nova
legislação idealizada pelo nosso colega Deputado Roberto Carvalho.

Portanto, vivemos um momento realmente histórico porque temos
uma legislação moderna e, como gostaria de ressaltar, há vontade
política, conforme demonstrado pelo nosso Governador Aécio Neves,
assim como a sua equipe de secretários, de enfrentar esse grande
desafio. Tenho longo tempo de experiência na região metropolitana e
jamais vivenciei uma participação integrada como esta. Na manhã de
hoje, de acordo com a fala dos Secretários, tivemos oportunidade de
testemunhar que as ações estão sendo implementadas de forma
integrada por toda a equipe de governo ligada à questão
metropolitana. Neste momento, coroamos esse trabalho com a
realização desta primeira conferência.

Gostaria de registrar que ontem e durante todo o dia de hoje
contamos com a presença maciça, nas reuniões temáticas, de todas
as pessoas envolvidas nesse processo. Na realidade, cumprimento
todos vocês que fazem parte deste momento. Reitero, mais uma vez,
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que é com satisfação que integro essa frente parlamentar tão
importante e o conselho deliberativo, que trabalhará de forma bastante
contundente na Região Metropolitana. Muito obrigado, Presidente.
Parabéns a todos.

O Deputado Ivair Nogueira - Deputado Doutor Viana, caro amigo
Danilo de Castro, Secretário de Governo; demais autoridades da
Mesa, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Gláucia, coordenadora da
Frente da Região Metropolitana; convidados, senhoras e senhores, a
RMBH vive um momento ímpar. Como ex-Prefeito de Betim, nos idos
da década de 90, lembro-me de que o Plambel e a Metrobel estavam
à disposição das Prefeituras da RMBH. Naquela época, o Deputado
Roberto Carvalho exerceu um papel decisivo para movimentar todo
esse processo.

Com a frente parlamentar, caminharemos ao lado do Governador
Aécio Neves e de seu secretariado para buscar alternativas
importantes para a Região Metropolitana. Naquela época, os críticos
diziam que tudo que terminava em “bel” não funcionava. Infelizmente,
extinguiram o Plambel e a Metrobel, que, sem dúvida alguma, eram os
órgãos que planejavam o crescimento da Região Metropolitana. Digo
infelizmente porque, vivendo na RMBH, na minha querida cidade de
Betim, tive a oportunidade de vivenciar que esse planejamento
desordenado propiciou um prejuízo muito grande.

Há interesse do Governador Aécio Neves, por meio de todo o seu
secretariado, de implementar uma política pública para discutir os
problemas conflitantes da Região Metropolitana. Creio que estamos
dando um passo muito importante para buscar as alternativas que a
região metropolitana precisa, não só a RMBH como também a Região
Metropolitana de Ipatinga e a região do Triângulo Mineiro.

Estamos discutindo o conflito do lixo da RMBH, problemas
gravíssimos do transporte coletivo, do transporte alternativo que está
sendo implementado, o problema do metrô, que começou em 1982 e
havia previsão de chegar até Betim como segunda etapa. Já
vencemos várias etapas. Uma cidade caracteristicamente industrial
como é Betim ainda não foi contemplada com a conclusão do metrô
até ela, assim como o Barreiro também não o foi.

Há uma discussão para se fazer o metrô subterrâneo de Belo
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Horizonte. É um papel decisivo e importante, que ajudará muito, mas
primeiro precisamos concluir as etapas que não foram concluídas. A
situação de Barreiro está mais fácil de ser resolvida. Betim está na
linha sucessória de ser contemplada com a conclusão de seu metrô,
porque lá está o maior parque industrial de Minas Gerais, além da
Petrobras, que vem trazendo outros investimentos para beneficiar as
cidades da Região Metropolitana.

Quando falo de Betim, quero que a Região Metropolitana cresça
com qualidade de vida, com indústrias, buscando, acima de tudo,
combater o desemprego. Por tudo isso, hoje e ontem contamos aqui
com uma presença maciça para discutir um papel muito importante, e
houve interesse muito grande das autoridades, dos Prefeitos, dos
Vereadores e das lideranças aqui presentes.

O Secretário Dilzon Melo vem desempenhando, junto ao Presidente
da Cohab, o papel fundamental da habitação em Minas Gerais, com
prioridade para a nossa Região Metropolitana, onde o crescimento é
muito desordenado, e buscando alternativas para a Polícia Militar,
Polícia Militar essa que, às vezes, não tendo moradia própria, vai
morar na favela e confrontar-se com bandidos. Mas agora o
Governador está buscando uma alternativa para dar moradia própria à
Polícia Militar.

Resumindo, primeiro, gostaria de parabenizar a Assembléia
Legislativa por esta iniciativa e também o Deputado Roberto Carvalho,
assim como a frente parlamentar e cada um dos senhores presentes,
porque esta Conferência marca o início de uma etapa da programação
da Região Metropolitana, dentro daquilo que ela precisa, porque ela
estava ao deus-dará, à mercê da autonomia de cada Prefeito, sem
que houvesse uma verdadeira discussão dos problemas conflitantes.
Ainda bem que esta Conferência vem num bom momento - antes
tarde do que nunca - e com grande autonomia.

Esperamos que a Assembléia Legislativa dê uma grande
contribuição, somando esforços com o governo do Estado, com os
Prefeitos e as demais lideranças. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Estes Deputados manifestaram o pensamento e a
vontade dos parlamentares da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais.
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Posse do Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano
O locutor - Neste instante, o Sr. Danilo de Castro, Secretário de

Governo, representando, neste ato, o Exmo. Sr. Aécio Neves,
Governador do Estado; o Deputado Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente
da Assembléia, neste ato representando o Presidente desta Casa,
Deputado Alberto Pinto Coelho; e o Deputado Dilzon Melo, Secretário
de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, darão
posse aos membros do Conselho Deliberativo de Desenvolvimento
Metropolitano. Para tanto, convidamos as autoridades citadas a se
posicionarem no local indicado pela equipe do cerimonial. Leitura do
termo de posse dos membros do Conselho de Desenvolvimento
Metropolitano da Região Metropolitana de Belo Horizonte: “Aos vinte e
um dias do mês de agosto de 2007, no âmbito da 1ª Conferência
Metropolitana da RMBH, na Assembléia Legislativa de Minas Gerais,
no Plenário Juscelino Kubitschek, compareceram, nos termos da
convocação constante do Decreto de 11 de junho de 2007, perante o
Secretário de Estado de Governo, Danilo de Castro, representando S.
Exa. o Governador do Estado, Dr. Aécio Neves, os membros do
Conselho de Desenvolvimento Metropolitano da RMBH, de que trata a
Lei Complementar nº 89, integrado por cinco representantes do Poder
Executivo Estadual; dois representantes da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais; dois representantes do Município de Belo
Horizonte; um representante do Município de Contagem; um
representante do Município de Betim; três representantes dos demais
Municípios integrantes da Região Metropolitana de Belo Horizonte; e
dois representantes da sociedade civil organizada eleitos durante a
Conferência, todos com seus respectivos suplentes, que assinam o
presente termo de posse para os fins de direito. Belo Horizonte, 21 de
agosto de 2007. Assinam Danilo de Castro, Secretário de Estado de
Governo; Deputado Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente, em nome do
Presidente da Assembléia, Deputado Alberto Pinto Coelho; e
Deputado Dilzon Melo, Secretário de Estado de Desenvolvimento
Regional e Política Urbana”.

- Procede-se às assinaturas do termo de posse.
O locutor - Convidamos os membros do Conselho Deliberativo de

Desenvolvimento Metropolitano para a assinatura do termo, a saber:
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Representantes do Poder Executivo Estadual - titulares: Deputado
Dilzon Melo, Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional e
Política Urbana; Sra. Renata Maria Paes de Vilhena, Secretária de
Planejamento e Gestão; Sr. José Carlos Carvalho, Secretário de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Sr. Márcio de Araújo de
Lacerda, Secretário de Desenvolvimento Econômico; Sr. Fuad Jorge
Noman Filho, Secretário de Transporte e Obras Públicas; suplentes:
Sra. Maria Madalena Franco Garcia, Subsecretária de
Desenvolvimento Metropolitano; Marilena Chaves, Subsecretária de
Indústria, Comércio e Serviços da Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Econômico; Bernardo Tavares de Almeida,
Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão; Ramon Victor César, Assessor Especial da Secretaria de
Transporte e Obras Públicas; e Ilmar Bastos dos Santos,
Subsecretário de Gestão Ambiental Integrada da Secretaria de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Representantes do Poder Legislativo Estadual: titulares - Deputado
Roberto Carvalho, 3º-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa de
Minas Gerais; e Deputado João Leite, membro da Comissão de
Direitos Humanos e da Comissão de Participação Popular da
Assembléia Legislativa; suplentes - Deputado Fábio Avelar, Vice-
Presidente da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais da
Assembléia Legislativa; e Deputado Wander Borges, membro da
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização da Assembléia
Legislativa.

Representantes da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte: titulares -
Srs. Júlio Ribeiro Pires, Secretário Municipal de Planejamento; e
Murilo de Campos Valadares, Secretário Municipal de Políticas
Urbanas; suplentes - Ana Luíza Nabuco Palhano, Secretária Adjunta
de Planejamento, e Maria Fernandes Caldas, da Assessoria Especial
da Prefeitura de Belo Horizonte; representantes da Prefeitura
Municipal de Contagem: titular - Eugênia Bossi Fraga, Secretária
Municipal de Planejamento e Gestão; suplente - Isnard Monteiro
Horta, Secretário Adjunto de Desenvolvimento Urbano e Meio
Ambiente; representantes da Prefeitura Municipal de Betim: titular -
Mauro Silva Reis, Secretário Municipal de Planejamento; suplente -
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Geraldo Carlos Gomes, Subsecretário Municipal de Meio Ambiente;
representantes dos demais Municípios integrantes da RMBH: titulares
- Ubiraci Prata Lima, Presidente da Granbel e Prefeito de Itaguara;
Carlos Roberto Rodrigues, Prefeito de Nova Lima, e José Raimundo
Delgado, Prefeito de Santa Luzia; suplentes - Wallace Ventura
Andrade, Prefeito de Ribeirão das Neves; Marcelo Jerônimo
Gonçalves, Prefeito de Pedro Leopoldo; Fábio Moreira Santos,
Prefeito de Jabuticatubas; representantes da sociedade: titulares -
Antônia de Pádua, União Metropolitana por Moradia; José Abílio
Pereira, Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
de Minas Gerais - Crea-MG -; suplentes - Teodomiro Diniz Camargos,
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg -; Marco
Aurélio Costa, Instituto de Estudos Pró-Cidadania.

- Procede-se às assinaturas do termo de posse.
O locutor - Com a palavra, o Exmo. Sr. Danilo de Castro, Secretário

de Governo, neste ato representando Exmo. Sr. Governador do
Estado, Aécio Neves, para a declaração de posse do Conselho.

O Secretário Danilo de Castro - Sr. Presidente, Srs. Secretários,
senhores membros da Mesa, senhoras e senhores, em nome do
Governador Aécio Neves, declaro empossados os membros do
Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano, criado pela
Lei Complementar nº 89, de 31 de janeiro de 2006, e instalado o
Colegiado. A nominata do Conselho é a constante do decreto* que
nomeia os representantes do Poder Executivo Estadual, do Poder
Legislativo Estadual, dos Municípios integrantes da Região
Metropolitana e, ainda, os representantes da sociedade civil eleitos
em reunião plenária das entidades, realizada em 20 de agosto de
2007. O governo do Estado saúda a todos e reafirma o seu
compromisso com os objetivos comuns no âmbito metropolitano.

* - Refere-se ao Decreto nº 44.601, de 21/8/2007, publicado no
“Diário do Executivo”, no “Minas Gerais” de 22/8/2007.

Entrega de Mensagem
O Secretário Danilo de Castro - Neste momento, quero passar às

mãos do Presidente da Assembléia a mensagem que encaminha o
projeto de lei complementar que cria a Agência Metropolitana.

- Procede-se à entrega da Mensagem nº 88/2007 e do Projeto de Lei
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Complementar nº 28/2007, que foram publicados na edição de
24/8/2007 do “Diário do Legislativo”.

Assinatura de Decreto
O Secretário Danilo de Castro - O decreto que cria e regulamenta o

Fundo de Desenvolvimento Metropolitano já foi assinado por S. Exa.,
o Governador do Estado.

O locutor - Neste instante, convidamos os Srs. Secretários a
assinarem o decreto.

- Procede-se à assinatura do Decreto nº 44.602, de 22/8/2007,
publicado no “Diário do Executivo”, no “Minas Gerais”, em 23/8/2007.

Palavras do Sr. Presidente
Exmo. Sr. Secretário de Governo, Dr. Danilo de Castro; Exmo. Sr.

Deputado Dilzon Melo, Secretário de Estado de Desenvolvimento
Regional e Política Urbana; demais Secretários; colegas Deputados;
demais autoridades da Mesa; autoridades presentes; senhoras e
senhores; a Assembléia, para não dizer Minas Gerais, vive, nesta
tarde, um momento extraordinário quando, depois desta Conferência,
que mais pareceu um fórum técnico, estabelece a região
metropolitana, cria a Frente Parlamentar Mineira em prol da RMBH e
recebe do governo a Mensagem nº 95, de 21/8/2007, que cria a
Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana e o decreto
criando o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano. Tudo isso resume
o que foi amplamente discutido, aqui, desde ontem.

Queremos, em nome do Presidente desta Assembléia, Deputado
Alberto Pinto Coelho, agradecer a todos pela participação e dizer que
a Assembléia se sente, muito mais que envaidecida, comprometida
com essa instituição que vem para cumprir os objetivos desses
trabalhos; principalmente o de diminuirmos ou de acabarmos com as
desigualdades e buscarmos uma administração mais equilibrada, para
que a população das cidades da nossa região metropolitana tenha
uma condição de vida mais igualitária, mais justa, mais equilibrada e
mais digna.

Para tudo isso é necessária a participação de todos. O Poder
Legislativo, os Executivos Estadual e Municipais, e principalmente a
participação da sociedade, conferem total legitimidade à criação e à
instalação dessa instituição.
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Que Deus abençoe a todos, dê-nos coragem e nos ilumine, para
cumprirmos o que aqui assumimos, com dignidade, perante o povo e
a sociedade de Minas Gerais.

ATA DA 50ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/8/2007

Presidência do Deputado Alencar da Silveira Jr.
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado Mauri Torres; aprovação; verificação de
votação; inexistência de quórum para votação; anulação da votação;
questão de ordem; chamada para recomposição do número
regimental; existência de quórum para votação; renovação da votação
do requerimento; aprovação; registro de presença; questão de ordem;
verificação de votação; ratificação da aprovação do requerimento;
questões de ordem - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
347/2007; discurso do Deputado Antônio Júlio; questão de ordem -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - Doutor  Viana -  José Henrique - Dinis

Pinheiro - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Ademir Lucas -
Almir Paraca - André  Quintão -  Antônio Carlos  Arantes - Antônio
Júlio - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Cecília
Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró
Marra - Délio Malheiros - Delvito  Alves - Dimas Fabiano - Djalma
Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elmiro
Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio
Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Hely Tarqüínio - Inácio
Franco - Irani Barbosa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de
Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Lúcia
Mendonça - Mauri Torres - Neider  Moreira -  Padre João - Paulo
Cesar - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães -
Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda -
Wander Borges - Zé Maia - Zezé Perrella.
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Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alencar da Silveira Jr.) - Às 20h1min, a

lista de comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do
povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
Ata

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a
discussão e votação da matéria constante na pauta, uma vez que não
há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Mauri

Torres, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o
Projeto de Lei nº 1.026/2007 seja apreciado em último lugar. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Antônio Júlio - Verificação de votação, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à

verificação de votação pelo processo eletrônico. Para tanto, solicita às
Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua presença
no painel que o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 32 Deputados. Portanto, não há

quórum para votação. A Presidência a torna sem efeito.
Questão de ordem

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, solicito
recomposição de quórum.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr.
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para recomposição
de quórum.
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O Sr. Secretário (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - (- Faz a
chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 49 Deputados.
Portanto, há quórum para votação. A Presidência vai renovar a
votação do requerimento do Deputado Mauri Torres. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, solicito verificação de
votação.

O Sr. Presidente - É regimental.
Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença em Plenário do
Secretário Dilzon Melo, grande Deputado nesta Casa, hoje Presidente
regional do PTB.

Questão de Ordem
O Deputado Ademir Lucas - Requeiro de V. Exa. que convide o

nobre Secretário para fazer parte da Mesa diretora dos trabalhos, pela
importância de sua presença entre nós e pela alegria e satisfação que
isso nos traz.

O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção à questão de ordem
suscitada pelo Deputado Ademir Lucas, convida o Secretário Dilzon
Melo para tomar assento à mesa para a que possa acompanhar os
nossos trabalhos.

O Sr. Presidente - A Presidência vai proceder à verificação de
votação pelo processo eletrônico. Para tanto, solicita aos Deputados
que ainda não registraram presença no painel que o façam neste
momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, não consegui registrar

meu voto. Meu voto é sim.
O Sr. Presidente - Votaram “sim” 38 Deputados que, somados a esta

Presidência, perfazem o total de 39 Parlamentares presentes. Está,
portanto, aprovado o requerimento de inversão de pauta do Deputado
Mauri Torres.

Questões de Ordem
O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, para evitar nova
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verificação, sugiro a V. Exa. que faça a votação pelo sistema
eletrônico, pois fará a votação e a verificação automaticamente. É
essa a minha proposição.

O Deputado Ademir Lucas - Presidente, se 37 Deputados votaram,
dois votos não foram registrados no painel, portanto, são 39, mais o
Deputado Antônio Júlio, que pediu verificação, são 40. Como ele pede
verificação estando ausente? Isso não existe. Ele não é fantasma. Ele
pediu verificação, portanto, sua presença tem de ser contada.

O Deputado Antônio Júlio - Presidente, aí virou brincadeira. Se há
quórum, então faça a votação pelo sistema eletrônico. Faz-se a
votação e a verificação.

O Sr. Presidente - Matéria vencida, Deputado.
O Deputado Antônio Júlio - Não, senhor. Aí está virando brincadeira.

Esse massacre não existe. Há quórum para votar. Estou sugerindo a
votação e a verificação imediatamente. Qual é o problema? Não é
CPI, não. Não estamos votando CPI. Estamos votando requerimento,
Presidente.

O Sr. Presidente - Registraram seus votos 38 Deputados, Deputado
Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Não, senhor. Não posso concordar com
essa posição.

O Sr. Presidente - Com a presença desta Presidência, totalizou 39
Deputados presentes.

O Deputado Antônio Júlio - Há mais gente no Plenário, há gente na
Casa, coloca todo mundo.

O Deputado Ademir Lucas - Presidente, nessa matéria, quem pede
verificação tem de constar também. Então, são 40 Deputados. O
Deputado Antônio Júlio também está presente.

O Deputado Antônio Júlio - Não é CPI o que estou pedindo, não.
Vocês estão enganados. Faça a votação e a verificação
automaticamente. Qual é o problema?

O Sr. Presidente - É matéria vencida, Deputado Antônio Júlio.
O Deputado Antônio Júlio - Não, senhor; não posso concordar,

Presidente. É por isso que esta Casa, a cada dia que passa, perde o
crédito perante a população. Isso é bobagem. Vocês estão querendo
tomar uma decisão de bobagem, porque há quórum. Há mais de 45
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Deputados. O que custa fazer a votação?
O Sr. Presidente - V. Exa. tem de entender, Deputado Antônio Júlio,

que foram constatados, no painel, 37 Deputados, mais o Deputado
Domingos Sávio, perfazendo o total de 38 Deputados presentes.

O Deputado Antônio Júlio - E qual é o problema? Qual é o problema
de repetir, Sr. Presidente?

O Sr. Presidente - É matéria vencida.
O Deputado Antônio Júlio - É brincadeira, viu? É brincadeira.
O Sr. Presidente - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

347/2007, do Deputado Doutor Viana, que altera o art. 4º da Lei nº
10.627, de 16/1/92, que dispõe sobre a realização de auditorias
ambientais e dá outras providências. A Comissão de Meio Ambiente e
Recursos Naturais opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para
discutir, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, aproveitamos este momento, que não é CPI, pois não
estamos discutindo CPI. Infelizmente, o Deputado Sargento Rodrigues
quis pedir a instauração de uma CPI e pegou assinatura equivocada,
porque o massacre de Ponte Nova não foi em Minas Gerais. Não
temos problema carcerário em Minas Gerais. Houve um equívoco do
requerimento, e foi abortado pela equipe do governo. E isso está se
transferindo para cá, quando se pede verificação de votação, sendo
que poderia ser concluído com a votação. Parece que há um medo na
Assembléia hoje.

O Sr. Presidente - Informo a V. Exa. que lhe foi dado tempo para
discutir o projeto de lei, ao qual V. Exa. deverá se ater.

O Deputado Antônio Júlio - Vou discutir o projeto, que fala de
realização de auditorias, e auditoria e CPI são correlatas. Estou
apenas dizendo que lá faltou a auditoria da CPI, o que é mais ou
menos correlato à proposta do Doutor Viana. É muito importante fazer
auditorias, mas ele quer fazer auditoria no meio ambiente, e eu quero
discutir auditorias nas penitenciárias. Mas não em Minas Gerais, pois
aqui, felizmente, não temos problema nenhum nas cadeias. Portanto,
não é preciso apurar. Penso que houve um erro nessa CPI analisada,
ou auditoria, como poderia não ser. Então não poderia acontecer, e
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parece que isso abalou a Casa. O equívoco criado pelo Deputado
Sargento Rodrigues é que Minas Gerais não tem nenhum problema
em relação às penitenciárias, as coisas estão correndo muito bem,
graças a Deus! As polícias estão trabalhando em conjunto, aqui não
há mais assaltos nem mortes em prisões. Aquele acontecimento
ocorreu em Ponte Nova, não foi em Minas Gerais, está havendo um
equívoco, o pessoal que morreu era do Rio de Janeiro, não de Minas
Gerais.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - A questão da
segurança é complexa e atinge todos os Estados, inclusive Minas
Gerais. Mas é preciso demonstrar muito claramente o esforço que o
governo de Minas tem feito no sentido de garantir a segurança do
cidadão e procurar minimizar os problemas nessa área, os quais não
são poucos.

Portanto, gostaria de ressaltar que, quando o governo assumiu, em
2003, os investimentos na área de segurança eram da ordem de
R$12.000.000,00, e hoje são mais de R$200.000.000,00; Minas
Gerais tinha 7 mil viaturas nas forças de segurança e hoje tem quase
12 mil veículos; tínhamos 4.900 vagas prisionais e hoje temos mais de
16 mil vagas; o número de policiais civis e militares e Bombeiros era
49 mil, e hoje são mais de 54 mil; a Guarda Penitenciária tinha um
efetivo de 600 homens e hoje tem 9.105 homens; o regime de trabalho
para presos subiu de 2.400 para 3.600 presos.

Não quero dizer com isso que o problema de segurança do nosso
Estado esteja sanado. Minas Gerais tem, sim, problemas de
segurança. Quero, no entanto, deixar assinalado e ressaltado que
Minas tem lutado e investido em segurança pública. Ao contrário do
governo federal, que contingenciou os recursos da segurança pública,
Minas Gerais aumentou de R$12.000.000,00 para R$200.000.000,00
os recursos para investimento na área. A parte do governo de Minas
está sendo feita, mas o governo federal, infelizmente, está
contingenciando os recursos que deveriam ir para a segurança.

Assim como todos os Estados têm problemas com segurança
pública, Minas também os tem, mas está investindo recursos para
minimizá-los.

Era este o aparte que eu gostaria de fazer. Obrigado, Deputado
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Antônio Júlio.
O Deputado Antônio Júlio - Obrigado, Deputado Lafayette de

Andrada. É justamente isso o que estou dizendo. Os números que V.
Exa. leu são altamente expressivos, por isso acho que o pedido de
CPI é um equívoco. Exatamente em razão dos altos investimentos
que o governo tem feito até agora, o que aconteceu não foi em Minas
Gerais.

Essa é minha discussão atual. Acho que o Deputado Sargento
Rodrigues cometeu realmente um equívoco. Pelos números
apresentados pelo governo, o episódio de Ponte Nova não era para
ter acontecido.

O mais importante, no entanto, Deputado Lafayette de Andrada, é
que o discurso do Secretário de Defesa Social foi o mesmo dos
últimos Secretários. Deu as mesmas informações de que Minas
investiu em segurança pública e de que o governo federal não
investiu.

Acho que Minas tem investido. Tanto é que tenho certeza de que o
massacre de Ponte Nova não foi questão de Minas Gerais, mas, sim,
do Rio de Janeiro. Essa é a discussão, que, a meu ver, abalou um
pouco a estrutura das pessoas ligadas ao governo. Não entendi até
agora, aliás, a razão de a votação de um simples requerimento trazer
tantos problemas nesta Casa. Isso é o quê? Ainda é o impacto do
equivocado pedido do Deputado Sargento Rodrigues de instaurar CPI
do massacre de Ponte Nova? Na minha opinião, o Deputado Sargento
Rodrigues realmente se enganou. Isso não é em Minas Gerais, mas
em outro Estado, em outro país ou no Rio de Janeiro, que é muito
perto.

O Deputado Irani Barbosa (em aparte) - Eu até não gostaria de
entrar nesse pormenor em discussão na Casa, mas concordo com V.
Exa. em que a votação já se havia encerrado quando o Presidente fez
uma contagem, a meu ver, equivocada. A votação estava realmente
sendo feita pelo painel eletrônico.

Sugeriria, aliás, ao Presidente, que chame o pessoal do ar
condicionado e do esgoto, porque, quem sabe, eles conseguem dar
um jeito no painel. Conseguiram integrar o esgoto e o ar condicionado
da Casa, como podemos constatar pelo vazamento na garagem.
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Quem sabe não se integram os três serviços, e teremos algo que, se
não funcional, pelo menos bem fedorento ficará.

Deputado Antônio Júlio, preocupa-me a questão de Ponte Nova,
mas gostaria também de fazer uma observação, não com a
veemência do Deputado Lafayette de Andrada, que vem de uma
família de juristas e obviamente se dedica a colecionar números e
dados estatísticos. Esse não é o nosso perfil.

Mas veja bem V. Exa.: temos, em Minas Gerais, um Ministério
Público muito atuante, principalmente quando se trata de políticos, de
parentes de políticos ou de termos de ajustamento de conduta, e
temos também uma comissão de direitos dos bandidos - perdão, de
direitos humanos -, que, salvo melhor juízo - não acompanho seus
trabalhos, ouço somente zunzuns e algumas notícias -, esteve, há 90
dias, no presídio de Ponte Nova. Parece-me que o “Estado de Minas”
soltou ontem essa notícia, dizendo que, na oportunidade, foram
relatadas as ameaças e os confrontos de ganhos, para o que o
Ministério Público não tomou nenhuma providência. Pasme, Deputado
Antônio Júlio, há 90 dias a referida Comissão foi passear em Juiz de
Fora e não se ateve ao dever de comunicar imediatamente às
autoridades a gravidade do que ocorria em Ponte Nova.

Entendo que, quanto a isso, cabe uma investigação acerca da
inutilidade de comissões desta Casa, que podem estar atrás de
vigilância, e não dos interesses da coletividade. Na minha opinião,
Deputado Antônio Júlio, é uma vergonha, pois o prazo é de 90 dias,
mas, depois, o que se vê é um corre-corre dentro desta Casa para
emitir um relatório e enviá-lo às autoridades. Quanto a esse aspecto,
digo a V. Exa.: assumo que, em Minas Gerais, o problema é bem
grave, mas é preciso haver responsabilidade, principalmente de
parlamentares desta Casa, que usam e abusam do dinheiro público
para realizar essas viagens faroleiras, a fim de exibir notícias na
imprensa. Entretanto, na hora de se tomarem providências, não dão
Ibope, não saem nas páginas dos jornais, não originam escândalos,
chiliques, etc.

Deputado Antônio Júlio, penso que devemos iniciar, sim, uma CPI
para investigar esse caso. Todavia, é preciso começar a investigar
primeiro o que acontece com essas comissões, que viajam, viajam e
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viajam, fazem farol, mandam notícias para a imprensa, publicam-nas,
fazem um monte de coisas, mas, na realidade, não são apresentadas
soluções. Pelo contrário, o que ficou demonstrado é que a omissão da
comissão dos direitos dos bandidos é muito maior que se imagina. Ela
pode estar sendo usada para tudo, exceto para defender os direitos
dos menos favorecidos, que são usados todos os dias em páginas de
jornais, sendo, depois, jogados para debaixo do tapete.

Já vimos também a questão junto ao Ministério Público. O que não
dá Ibope, propina para alguns Promotores, não resolve. Se o pessoal
de lá deu algo, foi para manter outras coisas que, conforme sabemos,
estão acontecendo, visto que, em Ponte Nova, a criminalidade subiu
300% nos últimos anos. Trata-se de uma questão que tem de ser
averiguada, há interesses. O índice de criminalidade subiu a esse
nível na referida cidade para atender aos interesses de quem? A
omissão começa aqui, nesta Casa. Obrigado.

O Deputado Antônio Júlio - Obrigado, Deputado. Sr. Presidente,
vamos discutir essa matéria que altera o art. 4º da Lei nº 10.627, de
16/1/92, que dispõe sobre a realização de auditorias ambientais - e
essa questão inclui o excesso de presos nas cadeias, o sistema
ambiental.

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, não temos quórum para

continuar a discussão. Diante disso, solicito a V. Exa. o encerramento
de plano da reunião por falta de quórum.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões
extraordinárias de amanhã, dia 29, às 9 e às 20 horas, nos termos do
edital de convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã,
às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 51ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/8/2007

Presidência dos Deputados Doutor Viana e José Henrique
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discurso do
Deputado Antônio Júlio; aprovação - Questão de ordem - 2ª Parte
(Ordem do Dia): 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Discussão, em 2º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
19/2007; encerramento da discussão; inexistência de quórum para
votação - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 1.026/2007;
questão de ordem; discurso do Deputado Antônio Júlio; questão de
ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - Doutor  Viana -  José Henrique - Dinis

Pinheiro - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir Lucas -
Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Bráulio Braz - Carlin
Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico
Uejo - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano -
Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo -
Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão -  Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Juninho
Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto
Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres -
Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira -
Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela
Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi -
Vanderlei Miranda - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé
Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 9h12min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
Ata
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- O Deputado Bráulio Braz, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura
da ata da reunião anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir,
o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, gostaria que V. Exa.
determinasse uma retificação na ata que acabou de ser lida, porque,
na segunda votação, quando levantamos a questão, não havia 38
Deputados em Plenário, mas 37, de acordo com o painel. Está certo
que alguns Deputados não marcaram presença no painel. Peço isso
apenas para não ficar dúvidas, porque foi um fato lamentável, não
precisávamos ter rasgado o Regimento mais uma vez. Apresentei
apenas uma questão regimental. Propus ao Presidente que presidia a
sessão naquele momento que não haveria necessidade de fazer a
votação e depois a verificação. Poderia ter sido feito de forma única.
Tenho certeza de que havia quórum. Mas não podemos, de forma
equivocada, atropelar o Regimento, não respeitá-lo. Disse, em tom de
ironia, que minha solicitação não era pedido de CPI. Ontem houve
rebuliço nesta Casa, porque havia um pedido de CPI sobre a tragédia
de Ponte Nova. Depois entendi por que houve o abortamento da CPI,
já que aquele massacre não foi em Minas Gerais. Ponte Nova não
pertence a Minas Gerais. De acordo com as informações do Deputado
Lafayette de Andrada, o governo investiu muito em segurança,
presídio e cadeias públicas. Então, não há esse tipo de problema em
Minas Gerais. Realmente não poderia haver CPI, pois não temos
competência para fazer CPI em cidades de outro Estado.

Houve excessiva inquietação de alguns Deputados que, na
necessidade urgente e premente de puxarem o saco do governo,
ficaram apavorados, quando apresentei uma questão de ordem
simplória. Dei sugestão de como se resolver o problema, para que não
houvesse toda aquela dificuldade. Sentimos que, mais uma vez,
houve vontade de se rasgar o Regimento. Isso ocorreu muito no final
do ano passado e no início deste ano. Entendo que, há alguns anos, o
PSDB rasgou o Regimento uma vez. Mas não quero chegar a tal,
porque considero isso um desrespeito ao parlamento. Gostaria, Sr.
Presidente, que o senhor determinasse a retificação da ata. Não havia
38 Deputados, mas 37. Se quiserem contar comigo para dar quórum,
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até concordo, porque fiz o pedido de verificação. Não há problema
nenhum. O Presidente também pode contar como quórum. Entendo
bem o Regimento. Mas solicito que não burlem o que estava
registrado em nosso painel eletrônico.

Faço um pedido de retificação e gostaria que V. Exa. a
determinasse, para que não houvesse dúvida de que estamos
cumprindo o Regimento e esperamos que não ocorram outros fatos
como esse. Essas desavenças não são boas para o parlamento.
Infelizmente, há momentos em que precisamos lutar para o
cumprimento do Regimento. O Regimento, dependendo do momento,
é extrapolado pelo Presidente. Ele tem de tomar uma decisão, porque
nosso Regimento é um instrumento da minoria, é um instrumento da
Oposição, mas não é esse o caso que apresentei. Não estava fazendo
oposição. Apenas queria que o requerimento do Deputado Mauri
Torres, solicitando inversão de pauta por causa de uma matéria
importante, deveria ser aprovado pela maioria que estava nesta Casa.
Havia 49 Deputados, mas apenas 37 registraram seu voto, porque
sabiam que a matéria era importante e não haveria nenhuma
justificativa para a inversão de pauta.

Sr. Presidente, minha solicitação é para que V. Exa. faça a
retificação, pois não havia 38 Deputados presentes em Plenário
naquela segunda chamada, mas apenas 37. O Deputado Ademir
Lucas foi correto quando levantou a questão de que eu deveria ser
contado como quórum. Concordo com ele. Fiquei calado, para ver
qual seria a solução, mas não foi essa. Inventaram que havia
Deputado do lado de fora que nem sabia se ia participar da votação
para dar quórum. Repetindo, solicito a retificação e que, em vez de 38,
sejam considerados 37, conforme o painel marcou ontem à noite.

O Sr. Presidente - Informo ao Deputado Antônio Júlio que no painel
foram registrados 37 votos. Somando-se o voto do Deputado
Domingos Sávio que não conseguir registrar seu voto, mas o declarou
vervalmente e a presença do Presidente, totalizaram 39 presenças,
aprovando a matéria. Não havendo retificação a ser feita, dou a ata
por aprovada.

Questão de Ordem
O Deputado Fahim Sawan - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pedi
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esta questão de ordem apenas para lembrar que hoje, dia 29 de
agosto, é o Dia do Combate ao Fumo. Em nome da Frente
Parlamentar de Luta contra as Drogas, lembro a importância desta
data para as pessoas que querem deixar de fumar. Hoje já existem
muitos métodos científicos. Sabemos que deixar de fumar é muito
difícil. Realmente não é fácil para as pessoas que querem deixar esse
hábito, principalmente porque a nicotina é uma das drogas mais
viciantes que existem. Lembro que 5.000.000 de pessoas, no mundo
todo, morrem por causa do cigarro todos os anos. Sabemos que o
cigarro é causa de inúmeras patologias. Se pudéssemos eliminar
causas que matam as pessoas, o cigarro seria a primeira, pois é a
principal causa de morte que se poderia evitar. A segunda é o
alcoolismo; e a terceira, a fumaça do cigarro dos outros. Sabemos que
o fumante passivo também tem uma chance muito maior do que uma
pessoa normal de ter câncer no pulmão, de ter enfarto, de ter
problemas respiratórios sérios, assim como alergias e acidentes
vasculares cerebrais. Por isso, Sr. Presidente, chamo a atenção para
esta data, que hoje está sendo lembrada pela imprensa de todo o
Brasil. É importante marcarmos presença nesta Casa, mostrando às
pessoas que hoje existem muitos métodos para parar de fumar,
existem métodos científicos com orientação médica e psicológica que
dão conta da falta do fumo. Reitero que o cigarro é a maior causa de
morte que se poderia evitar. Muito obrigado, Sr. Presidente.

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a
discussão e votação da matéria constante na pauta, uma vez que não
há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 2º turno, da Proposta de Emenda

à Constituição nº 19/2007, do Deputado Doutor Viana e outros, que
acrescenta parágrafos ao inciso VI do art. 76 da Constituição do
Estado. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na
forma do vencido em 1º turno. Em discussão, a proposta. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência verifica, de
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plano, que não há quórum para votação, mas que há para discussão
das demais matérias constantes na pauta.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 1.026/2007, do
Governador do Estado, que aprova a atualização do Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado - PMDI - e dá outras providências. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
com as Emendas nºs 2, 4, 5, 9, 10, 44, 59, 65, 66, 76, 77, 89 e 90;
com as Subemendas que receberam o nº 1 às Emendas nºs 7, 8, 13,
14, 20, 21, 42, 45, 58 e 64; com as Subemendas nºs 1 e 2 à Emenda
nº 15; e pela rejeição das Emendas nºs 1, 3, 6, 11, 12, 16 a 19, 22 a
41, 43, 46 a 57, 60 a 63, 67 a 75, 78 a 88.

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, esta é uma matéria

bastante discutida, que esteve na pauta de várias reuniões, aliás, na
presença do relator, o Deputado Sebastião Helvécio. Vemos que não
há número suficiente de Deputados para discutir esse projeto, que
exige quórum qualificado. Então, sugiro a V. Exa. ou que faça a
recomposição de quórum ou que não dê início a essa discussão, pois
realmente não poderemos discutir nem mesmo analisar essa matéria
tão importante.

O Sr. Presidente - Informo ao Deputado Antônio Júlio que há
quórum para discussão. O próprio Deputado poderá fazer a contagem
de Deputados em Plenário. Em discussão, o projeto. Com a palavra,
para discutir, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados. Temos muito tempo, 60 minutos,
suficientes para desenvolvermos o tema em análise, o Plano Mineiro
de Desenvolvimento Integrado - PMDI.

Vimos discutir planos. Nunca vi tanto plano na minha vida como os
que estamos discutindo nos últimos tempos. Hoje ouvi pela imprensa
local que estão fazendo também um plano para 2023. Perguntaram se
o plano estava apenas no papel ou se já havia recursos definidos,
quem investiria, mas não, não há.

Em vez de se fazer um planejamento a longo prazo, fazem planos. E
para todo plano, como entendo, deve haver recursos alocados ou
definidos na Constituição ou no orçamento e saber-se quem vai
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assumir aquele investimento. E não estamos vendo isso nos projetos
que estamos votando e aprovando quase diariamente. No governo
federal, ocorre o mesmo: tem sido lançado PAC para tudo, um tal de
Programa de Aceleração do Crescimento, que, na verdade, é muito
mais um jogo de “marketing”, pois nos deixa aquela ilusão de que se
está fazendo algo, de que se está investindo para resolver a situação,
mas, na realidade, não vemos investimentos chegando à origem.
Quando procuramos saber o que está acontecendo, a culpa é do
Ministério Público, do Tribunal de Contas. Todos têm culpa, menos o
Poder Executivo, infelizmente.

Às vezes, no Presidente Lula, com aquele entusiasmo que transmite
a todos nós, acreditamos, mas não no segundo e no terceiro escalões
do governo - aí, sim, os burocratas de plantão -, que parece que
sentem medo de que o Brasil realmente acelere o seu crescimento. É
um equívoco aqueles pensantes de plantão, pessoas que trabalham
sob ar condicionado, sem conhecer em nada a realidade brasileira, os
nossos problemas, mas definem os projetos, os programas, o que
será divulgado, o que será informado e o que será feito para que a
imagem do governo seja a mais alta e positiva possível. Trago esses
casos para Minas Gerais e louvo a atitude da Secretaria de Educação,
que tem trabalhado e muito, apesar de o governo divulgar informação
contrária à realidade da referida Secretaria.

Estive, na semana passada, no Norte de Minas, na cidade de Caraí,
onde visitei algumas escolas da zona rural. Não deprimido mas num
baixo astral, voltei sentindo o que sentia ao visitar as cadeias,
principalmente a cadeia pública da minha cidade, Pará de Minas.
Onde caberiam 30 pessoas, havia 130, e saía de lá sem entender o
que acontecia, sem saber o que poderíamos fazer para enfrentar essa
situação.

Também ficamos surpresos quando o governo faz publicidade,
divulgando que não há mais nenhuma escola estadual sem energia
elétrica e sem água potável. E o que vi lá foi uma escola com 350
alunos, onde não há nem privada para os meninos utilizarem, e,
quando ela existe, não há água. Não acredito que, no Estado de
Minas Gerais, que faz uma publicidade quase diária, não haja
problemas. Insistimos em aprovar esse Plano Mineiro de
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Desenvolvimento Integrado de longo prazo. Creio ele que é o
planejamento de que necessitamos, apesar de servir muito mais a
uma discussão política propositiva e positiva para as publicidades
oficiais do governo do que realmente para uma efetividade dos
programas que aqui aprovamos. É isso que me deixa às vezes
angustiado na política. Fico triste ao ver que as informações são mais
importantes que a realidade do povo.

O ex-Governador Itamar Franco disse, numa reunião nesta Casa,
que, enquanto alguns técnicos e governos querem administrar com
números e com dados estatísticos, não iremos a lugar nenhum,
porque os números ficam mais importantes que o cidadão. E ele tem
toda razão porque, quando se toma um dado estatístico que diz que
não há nenhum menino fora da sala de aula, que não há escola em
Minas Gerais sem energia elétrica, sem água, sem rede de esgoto,
isso passa a corresponder à realidade. Quando você vê aquilo escrito
num papel, de forma enfática, numa propaganda quase diária do
governo, passa-se a acreditar que realmente estamos no paraíso.
Mas, quando começamos a visitar os locais, constatamos que a
realidade é outra.

Nesta semana, Padre João, o jornal “Estado de Minas” trouxe
algumas reportagens sobre as nossas estradas. Sou daqueles que
criticam, mas participo das questões, às vezes isoladamente, como
uma voz única, sei disso. Mas vim de um grupo que lutou pela
liberdade de imprensa, pela liberdade política, pela democracia.
Portanto, ainda carrego essa vontade de trabalhar. Ontem, ao tomar
conhecimento da reportagem, constatei que várias estradas nossas,
Doutor Viana, inclusive na sua região, estão em péssimo estado.
Quanto a essa questão, já fizemos um movimento. Em 2005, às
vésperas do carnaval, eu e mais cinco pessoas paralisamos a BR-262
por 4 horas, para chamar atenção das autoridades para o fato de que
não era possível manter uma estrada como aquela, cujo fluxo de
carros talvez seja maior que o da BR-381, no estado em que se
encontrava. Não adianta apenas ficar aqui, no Plenário, discutindo e
reclamando. Temos de agir. Tivemos ações e reações, naquela
ocasião. Enfrentamos a Polícia Rodoviária Federal, que quis
desbloquear a estrada, e não deixamos. E fizemos tudo apenas para
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chamar atenção das autoridades, e não para aparecer. Pusemos fogo
em pneus para não permitir passagem de nenhum veículo. E o único
veículo, à época, que quis passar, foi o carro forte de uma empresa
transportadora de recursos, que queria furar o nosso bloqueio, o que
não permitimos. Apenas permitíamos a passagem de alguma
ambulância, caso de emergência. Precisamos de reações.
Precisamos parar de fazer planos e programas, de aceitar tudo
passivamente.

As coisas estão acontecendo apenas no papel, nos números e nos
dados estatísticos. Em relação à educação, o governo insiste em dizer
que não há problema. Mas a Secretária não omite informações,
percebendo as dificuldades de um aprendizado atrasado, como está
acontecendo. Os meninos não estão aprendendo como ela gostaria. E
o governo faz publicidade do contrário. É isso o que tem-me chamado
a atenção.

Fico angustiado quando vejo que os programas de longo prazo que
elaboramos não avançaram. Não vemos as coisas acontecerem,
porque as decisões são implantadas, impostas por via de gabinete.
Falam que há discussão, mas não há, principalmente em relação à
educação. Hoje a classe política e os atores mais importantes de todo
o processo - os Diretores e as Diretoras das escolas e os alunos - não
são ouvidos. Apenas recebem ordens para serem cumpridas. Não
entendo porque ainda há Diretoras, com tanta carga negativa imposta
pela Secretaria a essas coitadas. Há pouco tempo, eu disse à
Secretária que as Diretoras têm toda liberdade de fazer o que é
determinado. Essa é a liberdade delas. Eles determinam, e elas têm
de cumprir.

Há pouco tempo, tivemos a informação de que a Secretaria havia
mandado colocar um relógio, comprado de uma empresa, em todas as
salas de aula, o que não faz diferença para a maioria dos lugares que
visitei. É o menos importante. São investidos milhões de reais para
atender a interesse de algum grupo da Secretaria que determina o
que deverá ser feito. Deputado Doutor Viana, lembro-me de a
Secretaria de Educação mandar dinheiro às caixas escolares e
determinar o que teria de ser comprado. Às vezes, o dinheiro se
destinava à compra de um “freezer”, coisa de que a escola não
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precisava por já ter um, e a escola tinha de devolvê-lo. A escola não
poderia utilizá-lo para outra coisa, porque a pessoa da Secretaria ou
do Ministério que elaborou aquela determinação não conhecia a
realidade e as necessidades das nossas escolas. É isso o que me
deixa angustiado nesses programas, nesses planos de
desenvolvimento. A maioria das pessoas não conhece a nossa
realidade.

Conclamo a classe política para andar mais, visitar mais as escolas,
as cadeias, os hospitais e ver a situação das nossas estradas e
moradias, para que possamos ter uma visão diferente do
planejamento. Planejar, baseando-se em números e em dados
estatísticos, é muito cômodo. Como dizia o Governador Itamar Franco,
enquanto analisamos os dados estatísticos, o povo passa por
dificuldade, pois fica na segunda, terceira ou quarta expectativa de ter
seus interesses atingidos. As pessoas ficam frustadas, pois vêem a
publicidade oficial do governo dizendo que está tudo resolvido, sem
problema. Pensam que a situação foi resolvida em todos os lugares,
menos em sua comunidade, em sua cidade, e perguntam: “Será que
não temos aqui um Deputado, um Prefeito, um Vereador?”. Isso
ocorre, porque recebem informação de que não há problema no
Estado. Mas as pessoas sentem na pele que sua escola não possui
rede de água e de esgoto, que a escola está caindo. Então, vem a
frustração de todos nós.

Deputado Getúlio Neiva, por isso queremos discutir esse plano com
mais realidade. O plano foi feito à base de números e de informações.
E todos nós sabemos que os números são frios e fáceis de serem
manipulados.

O Deputado Getúlio Neiva - Nobre Deputado, permita-me fazer uma
consideração sobre o tema. Na verdade, o PMDI deveria prever não
apenas as estatísticas, como V. Exa. disse, mas, sobretudo, um
estudo mais sociológico do Estado, a perspectiva de desenvolvimento
do ser humano, não apenas as obras a serem realizadas.

Sei que a Deputada Elisa Costa irá apresentar, daqui a pouco, uma
emenda ao PMDI.

Dentro do enfoque de V. Exa., gostaríamos de lembrar que a falta de
receptividade por parte dos órgãos do governo, especialmente dos
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técnicos burocratas em relação às críticas e posições tomadas pelos
Deputados, faz com que o Executivo, às vezes, erre. E esse não é
nosso objetivo. Como Deputados, devemos trabalhar para que o
governo seja alertado para que, a partir daí, tome providências.
Preocupa-me um aspecto sobremaneira importante. Os Deputados
podem chegar aqui e fazer uma crítica a uma Secretaria, a um estado
de coisas, dizer do comportamento dos técnicos burocratas do
governo, mas não são atendidos. Não se presta atenção naquilo que o
Deputado, na sua ação fiscalizatória, deve fazer e faz. Entretanto, no
dia em que o Promotor de Justiça manda uma cartinha, uma
advertência, correm todos para buscar um TAC ou uma solução
intermediária.

Deputado Antônio Júlio, o desprestígio atual do Poder Legislativo é
marcante. Veja você, meu querido companheiro, que lutou ao nosso
lado pela redemocratização do País, um pouco de nossa história.
Tivemos uma ditadura. O primeiro governo eleito, Collor, repleto de
corrupção. Foram 12 Deputados cassados, os anões do Orçamento.
O Poder Legislativo cassou o Presidente da Câmara e o Presidente da
República. O povo já se esqueceu disso. Esqueceu que o Poder
Legislativo cassou os anões do Orçamento, o Presidente da Câmara e
o Presidente da República. Alguns renunciaram antes, mas a
cassação era fatal.

Hoje, os jornais do Brasil se regozijam porque o Supremo Tribunal
Federal - STF - abriu processo contra os 40 ladrões. E Ali Babá? O
STF irá procurá-lo? Se as pessoas que assumem posições e cargos
prestassem atenção no discurso de V. Exa., a realidade brasileira
certamente seria outra. É preciso colocar as coisas em seus lugares,
buscar a humanização dos projetos de governo, especialmente os que
levam em consideração o desenvolvimento planejado para os
próximos anos. Preocupa-me.

No caso da minha região, não farei questionamentos ou
apresentarei propostas. Temos recebido um grande volume de obras
deste governo. É verdade. Entretanto, a obra que é necessária, a obra
de que precisamos, de que o Norte, Nordeste e Noroeste de Minas
precisam - as três regiões mais pobres que representam 40% do
território - é a estrada de ferro para carregar nossas riquezas. A região
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tem apenas 10% do PIB de nosso Estado. Fiz vários discursos sobre
a estrada de ferro. Falei, falei. Não está no PMDI. O governo foi até lá
agora e está tentando montar um plano estruturador.
Lamentavelmente, os Secretários que compareceram não tocaram no
assunto da estrada de ferro. Não há como desenvolver o Norte,
Nordeste ou Noroeste de Minas, se não houver infra-estrutura para
buscar nossos minérios que estão lá, já pesquisados, em
mapeamento geológico feito em 1994. Jazidas estão sendo olhadas
até pelo capital estrangeiro, empresas chegam para verificá-las e não
temos a oportunidade de exportar nosso eucalipto. Temos 120 mil
hectares de eucalipto plantados no Alto do Jequitinhonha, desde a
década de 1970, mas não temos como buscá-los. O PMDI precisa ser
discutido, sim. V. Exa. tem razão em fazê-lo e em colocar o dedo nas
chagas. Temos problemas, precisamos resolvê-los e é necessário que
alguém venha na tribuna para colocá-los a fim de que o governo
acerte e nos ajude a resolvê-los. Muito obrigado pelo aparte, nobre
colega. Estamos às ordens para discutir esse assunto quantas vezes
ele for colocado.

O Deputado Antônio Júlio - Obrigado, Deputado Getúlio Neiva.
Lembrava-me, quando V. Exa. fazia o discurso, de como as coisas
são executadas ou de como pelo menos tenta-se executá-las nos
gabinetes. Na época do governo Eduardo Azeredo e início do governo
Itamar Franco, lutávamos para fazer uma ligação asfáltica entre Pará
de Minas e Sete Lagoas.

Pará de Minas está praticamente dentro de Sete Lagoas. Há ali a
nossa região Papagaios, Maravilhas e Pequi, e não tínhamos
nenhuma ligação asfáltica com aquela região, pois éramos cortados
pelo Rio Paraopeba. Fomos ao governo, fizemos discussões, e havia
um estudo, Deputado Carlin Moura, de técnicos do DER, que não
aceitavam as nossas argumentações. Eles queriam autorizar a
construção da estrada ligando Maravilhas a Sete Lagoas, mas por um
plano de asfaltamento feito por eles ligando o Norte ao Sul de Minas,
passando por uma serra. Mostrei-lhes que tentávamos asfaltar uma
estrada existente e já havia dificuldades. Como faríamos uma estrada
em cima de uma serra, Deputado José Henrique? As pessoas não
conheciam a região. Propus pagar um helicóptero para sobrevoarmos
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aquela região a fim de mostrar que aquilo era planejamento de
pessoas de gabinete que não tinham a mínima noção do que
propunham. Vim aqui denunciar isso, discuti e briguei, e o que
aconteceu? Não saiu do papel, perdemos.

Agora lutamos junto ao Governador Aécio Neves, e tenho quase
certeza de que ele autorizará a construção da estrada ligando
Papagaios a Pitangui, substituindo aquela idéia mirabolante dos
técnicos que queriam fazer uma estrada onde não havia a mínima
possibilidade, nas condições atuais do governo. Talvez em um futuro
que esperamos seja rápido, o governo possa fazer outros tipos de
estradas melhores, com mais condições e encurtando caminhos. É
essa a discussão que faço, é essa a questão que lembro ao governo,
mostrando não só as dificuldades criadas por ele, mas também as
alternativas. Às vezes, temos na cabeça uma alternativa que não é
viável tecnicamente, e também entendo dessa forma.

Há pouco tempo, vejo o governo gastar R$400.000,00, porque não
autorizou a Diretora de um presídio a gastar R$2.000,00. Os técnicos
disseram que aquilo não estava no Orçamento. Por que eles dizem
isso? Porque eles não conhecem a realidade da direção do presídio.
Não querem saber se o presídio está com torneira quebrada, se há
vazamento e se foi cortado um cabo de energia elétrica. Para eles
isso não interessa e não é planejamento. Tenho dito a alguns
companheiros ligados ao governo - e nós também somos ligados a
ele, apesar de sermos críticos - que, se ele não retomar esse choque
de gestão com responsabilidade, haverá um choque de gestação que
parirá um monte de coisas ruins no governo, como o caso de Ponte
Nova. Minto: Ponte Nova não é em Minas Gerais, pois o que ocorreu
em Minas Gerais, em Ponte Nova, não é questão do governo.
Envolveram os presos do Rio de Janeiro, que não estavam em Minas
Gerais.

Então, lembro essa questão como uma forma de ajudar, porque
ficarmos aqui nesse puxa-saquismo excessivo em que todos estão
com o Governador Aécio Neves... Ele já tem prestígio e não necessita
que mais ninguém fique puxando saco, pois está bem perante a
opinião pública. Temos de ajudar o Governador - e aí a maioria não
aceita isso -, porque temos condições de dar a ele sustentação em
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tudo de bom que foi feito. Tudo de bom que foi feito começa a
desmoronar, porque não se tem mais o cuidado de fazer as coisas
corretas, os investimentos necessários e de se preocupar com a vida
do cidadão. Às vezes, apenas com as informações dos dados
estatísticos e as colhidas em gabinete por um grupo de consultores
buscados em outros Estados, os quais não conhecem o Estado de
Minas Gerais, e os dados da planta ou do mapa de Minas, querem
definir programas.

O Deputado Carlin Moura (em aparte) - Nobre Deputado Antônio
Júlio, quero compartilhar com o pensamento de V. Exa. a respeito
dessa visão tecnicista do projeto original do PMDI que chega a esta
Casa. Durante a tramitação do projeto, apresentava e levantava essa
discussão. Primeiro, a proposta do projeto original desconsiderou tudo
que já tinha sido feito no passado, do ponto de vista de planejamento,
especialmente a contribuição de planejamento do Governador Itamar
Franco. Este, no passado, apresentou um PMDI que considerou a
integralidade do planejamento em Minas Gerais e, especialmente, o
papel do Estado, da instituição pública e das agências fomentadoras
do desenvolvimento.

Parece-me que isso foi completamente desconsiderado no projeto
original apresentado pelo Governador Aécio Neves.

O outro aspecto que quero mencionar, nobre Deputado Antônio
Júlio, é que a contribuição da sociedade nesse processo foi pouco
valorizada. Devo fazer um registro positivo a respeito do relator, o
nobre Deputado Agostinho Patrús Filho, que acatou as emendas da
Comissão de Participação Popular, uma contribuição muito
importante, talvez a grande novidade desse PMDI. O projeto original
não trazia a contribuição popular. A Comissão de Participação Popular
ouviu as entidades. O relator Agostinho Patrús teve a sensibilidade de
acatar essa proposta. Se não fossem essas emendas, o projeto
estaria, sem dúvida nenhuma, com a frieza dos números e da
tecnicidade, como é o projeto original. Devo compartilhar com esse
pensamento. É fundamental que o Estado, ao fazer o planejamento
estratégico para 2023, não se esqueça do papel especial do poder
público, do agente Estado como órgão fomentador do crescimento e
do desenvolvimento econômico de Minas Gerais.



188

Este debate é muito importante, especialmente no momento em que
vivemos, no cenário internacional, talvez uma das maiores crises da
economia mundial que se abateu especialmente sobre o centro do
capital financeiro, que são os Estados Unidos da América. E, na crise,
quem é que vem para socorrer-nos? É justamente o poder público, por
meio do Banco Central deste país, que vem socorrer a economia. Isso
serve para mostrar que não podemos fazer planejamento em Minas
Gerais sem ter a proeminência do poder público, dos agentes
fomentadores do desenvolvimento. Não desenvolveremos Minas
Gerais simplesmente pela lógica do mercado ou pela lógica da
tecnocracia, que é o que prevaleceu no projeto original. Temos que
avançar muito em relação ao planejamento em Minas Gerais. Não
podemos cometer o equívoco de desfazer o que foi feito no passado.
Reafirmo a contribuição de planejamento que o governo Itamar Franco
trouxe para Minas Gerais e que foi desconsiderada no novo PMDI, ora
em tramitação nesta Casa.

Não se faz planejamento sem a participação popular. Não se faz
planejamento sem ouvir o povo, a sociedade civil organizada, pecado
este cometido pelo projeto original, apresentado pelo Governador
Itamar Franco.

V. Exa., ao apresentar essas questões, traz um importante debate,
uma importante lição para o conjunto desta Casa.

O Deputado Antônio Júlio - Agradeço ao Deputado Carlin Moura.
Faço uma proposta um pouco diferente. Logicamente que em 2008
faremos outra adequação ao PMDI. Vimos que funciona no papel ou
que pelo menos se tenta colocar em prática aquilo que propõem em
gabinete, pois não conhecem a realidade.

O que mais me assusta é que temos consultores do Brasil inteiro
trabalhando para o governo, principalmente na Secretaria de Gestão.
Falo isso com tristeza porque Minas Gerais sempre teve cabeças
pensantes e altamente qualificadas, que estão trabalhando em outras
partes do País e não podem servir ao nosso Estado, que busca
profissionais em outros Estados.

Quando aprovamos o Projeto Minas em Dia, um projeto mirabolante
da Secretaria da Fazenda, o Governador o lançou na Fiemg, com
todas as pompas. Quando o Governador apresentou o projeto para
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alguns Deputados, eu lhe disse que o projeto era academicamente
perfeito, mas que não funcionaria. Fui criticado, disseram que sou
pessimista. Não sou pessimista; sou prático. Participei da discussão
com dois consultores. Discutimos durante muitas horas.

Em determinado momento, perguntei a um deles, rapaz inteligente,
bem apresentado, bom de conversa: “Você passou no último concurso
da Secretaria da Fazenda?”. “Não”, respondeu “Sou gaúcho, do
Ministério do Planejamento, e estou emprestado ao governo de Minas
Gerais”. Disse-lhe, então: “Com todo o respeito que tenho pelas
pessoas, você não conhece Minas Gerais. Não está, portanto,
credenciado a discutir as coisas do nosso Estado baseado apenas em
informações acadêmicas. Deveria conhecê-lo um pouco mais, porque,
como disse o poeta, Minas são muitas”. Aliás, o grande erro do
governo é querer fazer planejamento igual para todas as regiões.

A Deputada Elisa Costa briga, de todas as formas, pelos Vales do
Jequitinhonha, Mucuri e São Mateus, porque conhece essa realidade.
Mas não é ouvida. Afinal, é da Oposição, é do PT. Ela, sim, mais do
que qualquer técnico ou engenheiro, poderia dar contribuição prática e
não teórica. Eu posso dar informações da minha região melhor do que
qualquer técnico ou engenheiro. Tenho as informações corretas. Mas
nós não somos ouvidos, não podemos ser ouvidos.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Concordo
plenamente com V. Exa. quando diz que nada substitui o
conhecimento prático da realidade cotidiana. Não será em escritório,
sob ar refrigerado e sobre carpetes, sem o conhecimento da
realidade, que serão feitos os projetos do futuro.

Quero apenas acrescentar às suas palavras que Minas Gerais saiu
à frente ao criar o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado. O
PMDI foi construído, sim, em grande parte, por estudos técnicos de
engenheiros e gestores - homens conhecedores das estatísticas, que,
talvez, não tenham o conhecimento prático de V. Exa. e de muitas
outras pessoas. Mas, na verdade, o PMDI é um plano de diretrizes.
Não trata especificamente da realidade do dia-a-dia. São diretrizes
gerais que Minas Gerais deverá percorrer nos próximos 20 anos.

O plano não quer resolver o problema imediatamente, de forma
concreta e objetiva. Quer apenas dar direcionamento. Por isso, foi
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feito por acadêmicos, que conhecem as estatísticas. As estatísticas
não falham. Não têm erro. Quando dizem que a região do
Jequitinhonha é a mais pobre do Estado, estão dizendo a verdade.
Não é preciso ter o conhecimento prático, ir lá, chegar à beira do Rio
Jequitinhonha e ver o casebre à sua margem para saber que se trata
de uma região pobre.

O projeto é acadêmico, sim, mas com uma visão de futuro, de
diretrizes. Não se trata de ações específicas para resolver um
problema pontual em determinado Município. Não é isso. É um
programa de diretrizes, e nisso Minas Gerais sai à frente. Minas é o
único Estado que está fazendo esse tipo de coisa.

Por que os Estados Unidos e as nações da Europa têm
desenvolvimento muito superior aos dos demais países? Porque eles
planejam o futuro. Os Estados Unidos estão, no presente, construindo
obras e implementando projetos que foram desenhados há 30 anos. A
Europa, da mesma forma, teve crescimento ordenado.

Já nos tempos do ginásio, aprendemos que, no Brasil, o crescimento
foi desordenado, ao contrário do que aconteceu na Europa, que teve
crescimento ordenado. No Japão acontece a mesma coisa. E por
quê? Porque fazem um ordenamento, um planejamento de longo
prazo.

Minas está tentando fazer parte desse contexto, ou seja, elaborar
um planejamento de longo prazo e, aí sim, baseado em dados
estatísticos, conhecendo estatisticamente nossas falhas, nossos
defeitos e nossos anseios. Nesse aspecto, foi utilizado como norte o
IDH.

A Deputada Elisa Costa apresentou emendas que não foram
acolhidas pelo relator, em que pretende privilegiar estudos e projetos
para as regiões do Jequitinhonha e do Mucuri. Mas o PMDI privilegiou
o IDH. Não ficou amarrado em desenvolvimento específico de regiões.

Há cidades com IDH muito baixo no Sul e no Triângulo Mineiro.
Sabemos que o Triângulo é uma região desenvolvida, sabemos que o
Sul é uma região rica, mas há cidades com IDH baixo. Há um acúmulo
muito grande de cidades com IDH muito baixo na região Norte de
Minas. Certamente, vamos ter ações incisivas nessa região. O foco
principal do PMDI foi o IDH. Onde houver IDH baixo, Minas deverá ter
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um procedimento estratégico mais contundente. Isso fará com que o
IDH dessas regiões suba. Mas V. Exa. não deixa de ter sua razão, ao
dizer que os técnicos não conhecem a realidade do dia-a-dia. Todavia,
especificamente, no caso do PMDI, esse conhecimento prático não é
tão valioso e importante como será em outros momentos, quando
esse PMDI efetivamente for concretizado.

Parabenizo mais uma vez V. Exa., que é um Deputado com quem
aprendo muito. É um dos decanos da Casa, nosso ex-Presidente, um
dos homens mais experientes deste parlamento. A cada dia, aprendo
um pouquinho com V. Exa.

O Deputado Antônio Júlio - Obrigado, Deputado. Sei que esse
programa de linhas de desenvolvimento integrado é um planejamento.
Não estou descuidando dessa parte. Concordo que os planejamentos
têm de ser de longo prazo. Mas o que me assusta é a execução do
PMDI. No art. 6º da proposta original, vamos ler o seguinte: “Compete
à coordenação do programa de Estado para resultados, instituída pela
lei delegada...”. Não há uma lei delegada que tenha dado certo. Já
consertamos e revogamos várias. Elas foram feitas dentro de
gabinetes sem se olhar a praticidade. Esse foi outro erro da
Assembléia Legislativa, que deu ao governo a possibilidade de fazer
as mudanças por lei delegada. Nenhuma delas deu resultado prático.
Continuando: “...instituída pela Lei Delegada nº 112, de 25/1/2007,
coordenar a execução do PMDI em conjunto com a Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão.”. É isso que me assusta, ou seja, a
centralização do acompanhamento dos programas do PMDI. Às
vezes, você tem um programa avançado da Secretaria de Educação,
que já está dentro da prática e da necessidade, mas essa
coordenação deve ser ouvida, para se saber se ele poderá entrar em
vigor ou não. Sempre digo que nossos planejamentos são unitários e
centralizados. Aí está o grande equívoco desse projeto. Se o governo
criasse o programa e desse normas e regras a todas as secretarias, e
estas pudessem ter autonomia para sua aplicação dentro dos
recursos, com certeza as coisas caminhariam. Mas, com essa
centralização, com esse grupo coordenador, as coisas não andarão.
Tenho alergia de grupo coordenador, Dr. Viana e Deputado Weliton
Prado. Nunca vi uma comissão ou um grupo coordenador chegar ao
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final do que estão querendo coordenar. Até gostaria de saber sobre as
experiências práticas desses grupos, para que eu pudesse tirar esse
conceito negativo que tenho de comissões e de grupos
coordenadores. Essas comissões já vêm desde o Governo de
Benedito Valadares, depois de Tancredo Neves. Ele dizia o seguinte:
“Quando as coisas são importantes e de difícil solução, cria-se uma
comissão.”. Nesse momento, morre o assunto e ninguém cobra.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - V. Exa. está coberto de
razão. O PMDI é muito ruim, frio, tecnicista, não se preocupa com o
sentimento, com o social, e principalmente não traça as diretrizes para
a valorização dos servidores do Estado de Minas Gerais, que são os
responsáveis por mover a máquina em todas as áreas. Para dar um
exemplo, o Governador não cumpriu a promessa de rever esse
assunto. De acordo com a evolução da receita do Estado, ele iria
valorizar o servidor. Mas isso não aconteceu. Gostaria de saber se,
durante quatro anos, o salário do servidor dobrou. Isso não aconteceu,
mas o orçamento do Estado dobrou.

O Orçamento do Estado em 2003 era de R$17.000.000.000,00, e
hoje ele é de R$32.000.000.000,00, mas não houve essa mesma
valorização para o servidor. Os servidores de todas as áreas não
foram valorizados. Estão presentes os servidores da educação e o
Sind-UTE, fazendo gestões para a aprovação de um piso que traga
dignidade e valorização aos servidores, porque o projeto que aqui está
vai criar apenas mais um abono. Ele não define um piso, mas um teto
salarial.

Não atende de maneira nenhuma os servidores de Minas Gerais,
que recebem um dos salários mais baixos de todos os Estados da
Federação. Alguns servidores não conseguem pagar suas contas de
energia elétrica, que, nos últimos 10 anos, aumentou em quase 500%.
Só neste governo aumentou mais de 100%. O salário dos servidores
acompanhou o aumento de energia elétrica, o aumento de IPVA, que,
há dois anos, foi mais de 100%, para quem tem moto, veículo
utilitário? Não. Infelizmente, o PMDI é frio, não se preocupa
principalmente com quem move a máquina, com quem é responsável
pelo crescimento do Estado, isto é, seus servidores. Não valoriza de
forma alguma os servidores, não traça diretrizes.



193

Parabenizo o Deputado Agostinho Patrús Filho, que, demonstrando
sensibilidade, melhorou o projeto acatando algumas emendas. Se
assim não fosse, o projeto teria ficado muito pior. Espero que todos os
Deputados desta Casa sensibilizem o governo não apenas quanto ao
estabelecimento de um piso salarial para os servidores, mas também
a fim de que possamos destacar algumas emendas no PMDI. Várias
emendas foram protocoladas pelo PT, PCdoB e por outros partidos
desta Casa, mas até agora o governo não as acatou. Também é muito
importante a mobilização de todos os servidores de Minas Gerais que
têm, como já disse, um dos menores salários dos Estados da
Federação. Obrigado.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Respeito muito o
Deputado Weliton Prado, parlamentar vigilante, ativo e que luta muito
pelo engrandecimento dos servidores públicos de Minas Gerais, mas
creio que está um pouco equivocado em algumas colocações. O
Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI - não trata de
matérias ligadas aos servidores públicos.

Sr. Presidente, deixo claro, para não ser mal interpretado, que o
PMDI não é um projeto de lei que trata especificamente dos
servidores. Falarei agora sobre os servidores. Os servidores da área
de educação, de forma diligente, ordeira e com grande legitimidade,
vieram aqui fazer suas reivindicações. Isso deve ser feito.

Farei uma ponderação. Estão aqui os Deputados Weliton Prado,
Elisa Costa e Padre João, todos do PT. Desafio: será que o governo
federal, o governo Lula está concedendo aos servidores da educação
a mesma coisa que o governo de Minas está concedendo aos seus
servidores? Conforme o Pac da Educação do governo federal, os
servidores da educação terão em 2010 um piso de R$840,00, mas,
em Minas Gerais, isso acontecerá no próximo ano. Conforme o Pac
do governo Lula, em todo o País, em 2010, o piso será de R$840,00
para uma jornada de 40 horas semanais. Em Minas Gerais o piso será
de R$840,00, a partir de 2008, para uma jornada de 20 horas
semanais.

É isso que está no projeto do governo que veio para a Assembléia
Legislativa. Temos de ser claros e objetivos. Vamos fazer as
comparações. Desafio se o governo federal concedeu ao servidor
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público o que o governo de Minas vem concedendo há quatro anos.
Desafio numericamente. Desafio qualquer pessoa e qualquer
categoria que tragam aqui as planilhas, a fim de sabermos se o
governo federal concedeu aos servidores o que foi concedido pelo
governo de Minas.

Deputado Antônio Júlio, a discussão deve ser democrática e precisa
acontecer.

Sr. Presidente, desejo continuar o meu pronunciamento para dizer o
seguinte: o salário-base do governo federal para a educação, a partir
de 2010, de acordo com o PAC, será R$840,00. Em Minas Gerais,
esse salário vigorará a partir do ano que vem.

A discussão é válida e importante. Temos de discutir e buscar
melhorias. Isso é o que todos desejamos, mas temos de trabalhar com
a nossa realidade. Não adianta criticarmos e dizer que deveria ser
como é na Suíça. Isso seria muito interessante, caso o salário mínimo
fosse igual ao daquele país. Mas a nossa realidade é outra.
Precisamos estudar e nos debruçar sobre essa questão, e temos de
fazer isso com os nossos dados. Assim, o piso salarial de Minas
Gerais será avançado e maior do que o do governo federal já no ano
que vem, pois o do governo federal será somente para o ano de 2010.

Sr. Presidente, são essas as minhas considerações. Muito obrigado.
Questão de Ordem

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, discutíamos o PMDI, mas
não há quórum para continuarmos os nossos trabalhos. Solicito que
seja encerrada, de plano, a reunião, por falta de quórum.

Encerramento
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - A Presidência verifica,

de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a
reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já
publicada, e para a reunião extraordinária também de hoje, às 20
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI
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COMPLEMENTAR Nº 105, EM 8/8/2007
Às 16h9min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Antônio Júlio, Inácio Franco, Lafayette de Andrada, Luiz Humberto
Carneiro e Paulo Cesar, membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados Irani Barbosa, Gilberto Abramo e
Ronaldo Magalhães. Havendo número regimental, o Presidente “ad
hoc”, Deputado Antônio Júlio, declara aberta a reunião e informa que
não há ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião da Comissão, e
que ela se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a
designar o relator. Em seguida, a Presidência determina a distribuição
das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o
Deputado Luiz Humberto Carneiro para atuar como escrutinador.
Apurados os votos, são eleitos para Presidente o Deputado Lafayette
de Andrada e para Vice-Presidente o Deputado Paulo Cesar, ambos
com cinco votos. O Presidente “ad hoc”, Deputado Antônio Júlio,
empossa no cargo de Presidente o Deputado Lafayette de Andrada e
passa a ele a direção dos trabalhos. Este, por sua vez, empossa o
Vice-Presidente, Deputado Paulo Cesar. A seguir, a Presidência
designa relator da matéria o Deputado Antônio Júlio. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Paulo Cesar - Antônio Júlio -

Inácio Franco - Luiz Humberto Carneiro.
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO

DE LEI COMPLEMENTAR Nº 105, EM 8/8/2007
Às 16h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Lafayette de Andrada, Paulo Cesar, Antônio Júlio, Inácio Franco e
Luiz Humberto Carneiro, membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados Irani Barbosa, Adalclever Lopes e
Gilberto Abramo. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Lafayettte de Andrada, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Luiz Humberto
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Carneiro, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar, em turno
único, o Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei nº 105/2007,
Ex-Projeto de Lei Complementar nº 17/2007, que altera a Lei
Complementar nº 34, de 12/9/94, que dispõe sobre a organização do
Ministério Público e dá outras providências, e faz a leitura de ofício do
Sr. João Batista da Silva, Procurador de Justiça e Presidente do
Grupo de Estudos do Projeto de Lei Complementar nº 17/2007,
encaminhando parecer elaborado pelo referido grupo, com o objetivo
de fundamentar, juridicamente, as ações necessárias da Procuradoria-
Geral de Justiça em face das alterações efetuadas pelo Poder
Legislativo na Lei Complementar nº 34/94. O relator, Deputado
Antônio Júlio, com a palavra, procede à leitura do seu parecer, o qual
conclui pela manutenção do veto oposto aos incisos II e III do art.14 e
pela rejeição do veto oposto aos demais dispositivos da Proposição de
Lei nº 105/2007. Após discussão e votação, é o parecer aprovado.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos desta Comissão.

Sala das Comissões, 8 de agosto de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Paulo Cesar - Antônio Júlio -

Inácio Franco - Luiz Humberto Carneiro.
ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/8/2007
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Cecília Ferramenta e os Deputados Vanderlei Miranda e Fahim Sawan
(substituindo este ao Deputado Zezé Perrella, por indicação da
Liderança do PSDB), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Miranda,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
da Deputada Cecília Ferramenta, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições
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da Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é
aprovado o Requerimento nº 900/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos das Deputadas Rosângela Reis em
que solicita realização de reunião conjunta desta Comissão e das do
Trabalho, da Previdência e Ação Social e de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas para, em audiência pública, debater a
conseqüência de Decreto nº 44.035, de 2005; Ana Maria Resende em
que solicita realização de reunião conjunta desta Comissão e da
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, para, em
audiência pública, debater sobre o aumento das tarifas da Cemig e as
dificuldades enfrentadas pelas pequenas indústrias, em especial, a
têxtil; dos Deputados Vanderlei Miranda em que solicita realização de
reunião para, em audiência pública, debater a paralisação de mais de
2.000 pedidos de abertura de empresas mineiras, em decorrência da
falta de estrutura da Receita Federal do Brasil e da Secretaria de
Estado da Fazenda para operar o Cadastro Sincronizado Nacional; e
seja realizada visita desta Comissão e da de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas às instalações do Aeroporto
Internacional Tancredo Neves, em Confins com o intuito de verificar
"in loco" a situação daquele complexo aeroportuário; Eros Biondini em
que solicita seja realizada reunião para, em audiência pública,
debater, com os convidados que menciona, o Projeto de Lei nº
555/2007; e seja realizada visita desta Comissão e da de Transportes,
Comunicação e Obras Públicas ao Ministério da Defesa, à Agência
Nacional de Aviação Civil-Anac - e à Infraero, em Brasília, a fim de
apresentar sugestões e reivindicações dessas Comissões sobre a
transferência do tráfego aéreo do Aeroporto de Congonhas, em São
Paulo, para o Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins;
Fahim Sawan em que solicita seja realizada reunião , na cidade de
Uberaba, para, em audiência pública, debater a 15ª Semana dos
Dinossauros. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
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Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de agosto de 2007.
Vanderlei Miranda, Presidente - Cecília Ferramenta - Eros Biondini.
ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 23/8/2007

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Ângelo, Luiz Tadeu Leite, João Leite e Ruy Muniz, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Antônio Júlio, Sargento Rodrigues e Weliton Prado. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
João Leite, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a realizar audiência
pública para obter esclarecimentos sobre a suposta agressão
praticada por policiais militares contra família em 27/7/2007 e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs.
Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil,
encaminhando para conhecimento, cópia da Lei nº 13.955, de
20/7/2001, que dispõe sobre o livre acesso de autoridades aos
estabelecimentos carcerários; Álvaro Teixeira da Costa, Diretor da TV
Alterosa, encaminhando cópia da gravação efetivada por essa
emissora durante realização de reunião da Comissão no dia
12/7/2007, solicitada por meio do Ofício nº 1.478/SGM; Deputado Luiz
Couto, Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da
Câmara dos Deputados, informando que a denúncia de possível
irregularidade por parte de membro da Polícia Federal no processo
que envolve Aroldo Nunes de Oliveira, Frederico Arley Ribeiro, Juliana
Albino Bordin e Maria do Carmo Nunes de Oliveira, de Montes Claros,
foi encaminhado ao Diretor-Geral da Polícia Federal, para
providências; Cássio Antônio Ferreira Soares, Chefe de Gabinete do
Secretário de Estado de Defesa Social, prestando informações
relativas ao Requerimento nº 440/2007, da Comissão; Mário Konichi
Higuchi Júnior, Promotor de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos,
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justificando sua ausência na reunião e informando que o
Procedimento de ID 826123, instaurado por esta Promotoria de
Justiça Especializada, visando a apurar eventuais agressões
praticadas por policiais militares contra família em 27/7/2007, se
encontra em regular tramitação, aguardando a realização de inúmeras
diligências para o deslinde da questão; Luíza Helena Trócilo Fonseca,
Promotora de Justiça da Comarca de Ouro Preto, esclarecendo que já
foram enviadas as informações requeridas pelo Presidente da Casa
concernentes à morte de Gil Magno Cruz, bem como referentemente a
Walmary Moreira; e de correspondência publicada no “Diário do
Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofício do Sr.
Genilson Ribeiro Zeferino, Subsecretário de Administração Prisional
(17/8/2007). A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir
o Major PM Carlos Wagner da Silva, Adjunto de Análise na
Corregedoria da PMMG, representando o Cel. Cézar Romero
Machado Santos, Corregedor de Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais; o Sr. Dino Miraglia Filho, advogado; e a Sra. Maria Alves Piero
Gonzaga, que são convidados a tomar assento à mesa. O Deputado
Durval Ângelo, na condição de autor do requerimento que deu origem
ao debate, tece suas considerações iniciais; logo após, passa a
palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Durval Ângelo (17), em que
solicita pedidos de providências à Secretária Estadual de Cultura,
solicitando agilidade na efetivação do convênio com Centro Vhiver,
que atende a 3 mil pessoas soropositivas para HIV no Estado; à
Secretária Estadual de Cultura e à Companhia de Desenvolvimento
Econômico de Minas Gerais - Codemig -, prorrogação do comodato
para uso do imóvel onde funciona o Centro Vhiver, e a interrupção do
processo de despejo dessa entidade; à Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte, solicitando a ampliação do número de atendimentos
conveniados com esse Centro; em que solicita pedido de informações:
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ao CAO - Conflitos Agrários sobre providências adotadas pelo
Ministério Público, com relação a representações, encaminhadas à
Comissão, subscritas por trabalhadores rurais sem terra ligados ao
movimento Liga dos Camponeses Pobres; ao Comando-Geral da
PMMG e à Secretaria de Estado de Defesa Social , sobre motivação
do impedimento do Deputado Padre João de acesso ao cerco policial
promovido contra a manifestação de estudantes em Belo Horizonte,
em grave afronta à prerrogativas constitucionais de um parlamentar e
a abertura de processo policial-militar para apurar responsabilidades
por esse fato; em que solicita seja encaminhada à ouvidoria do
Sistema Penitenciário de São Joaquim de Bicas a representação
subscrita por Agentes Penitenciários na qual relatam várias denúncias
de irregularidades; em que solicita sejam encaminhados ofícios ao
Diretor do Foro de Barbacena, solicitando agilidade na concessão da
Ação Ordinária nº 005605088675-5, subscrita por Francisco dos Anjos
dos Anjos Pereira e representantes do grupo das vítimas do jubileu de
São José Operário-2004; à Corregedoria do Tribunal de Justiça do
Estado e à Corregedoria da Polícia Civil, enviando cópia da
documentação apresentada pela Vereadora da Câmara Municipal de
Três Pontas, para as providências cabíveis ao caso e solicitando que
seja anexada aos ofícios cópia das notas taquigráficas da reunião; à
Corregedoria do Tribunal de Justiça, solicitando que seja apurada
denúncia de possível perseguição política contra servidora do Fórum
de Três Pontas, conforme documentação apresentada pela servidora
à Comissão; em que solicita sejam realizadas visitas da Comissão,
com o Secretário de Defesa Social, Corregedoria de Polícia Civil e
com o Corregedor do Ministério Público, para se tratar do caso do Sr.
Sebastião Ramos Filho, que alega ter sofrido agressões por policiais
civis e militares; e outra à Penitenciária José Maria Alkimin, inclusive o
centro de apoio médico, para se verificarem as condições desse
estabelecimento penal; seja encaminhado ofício à Corregedoria de
Polícia Civil, solicitando providências para a apuração da invasão da
residência da Sra. Rosângela Ciríaco de Oliveira, que alega que sua
casa foi arrombada e depredada por traficantes, fato esse que está
sob investigação do 14º DP; solicita ainda sejam anexadas as notas
taquigráficas com a denúncia do fato; seja enviado ofício ao Juiz
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Federal Substituto da 7ª Vara Civil em Minas Gerais, informando que a
Comissão está acompanhando o caso afeto ao Processo nº
2006.38.00.024376-0, que o imóvel da Fundação Navantino Alves
está ocupado por 60 famílias (aproximadamente 150 pessoas), e não
45 pessoas, como foi informado pelo Corpo de Bombeiros Militar do
Estado, que o órgão responsável pela política da habitação no Estado
é a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política
Urbana, que deveria se responsabilizar pelo plano de reassentamento
dessas famílias e, por fim, que a Lei nº 13.604, de 28/6/2000,
determina o acompanhamento, por comissão especial, dos processos
de desocupação de áreas invadidas para assentamento rural ou
urbano do Estado; seja enviado ofício ao Secretário de Estado de
Desenvolvimento regional e Política Urbana, responsável pela política
de habitação no Estado, encaminhando cópia da decisão judicial do
Processo nº 2006.38.00.024376-0, que tramitou na 7ª Vara Civil da
Justiça Federal em Minas Gerais, solicitando o envolvimento da
Secretaria no processo de desocupação do imóvel da Fundação
Navantino Alves, em Belo Horizonte, e na elaboração de um plano de
reassentamento da 60 famílias que atualmente habitam esse imóvel;
em que solicita seja convocado o Cel. PM Sandro Afonso Teatine
Sales, do Comando Especializado de Minas Gerais, e convidado o
Reitor da PUC MG, Dom Joaquim Giovani Mol Guimarães, para
prestarem esclarecimentos sobre a ação da PMMG em 22/8/2007,
quando da ocupação por estudantes e movimentos sociais de um
prédio privado, supostamente da Companhia Vale do Rio Doce; João
Leite (4) em que solicita visita da Comissão à Cadeia Pública de Ouro
Preto, para verificar as condições de guarda de presos no local; seja
enviado ofício à Promotoria de Justiça da Comarca de Ouro Preto,
solicitando cópia dos processos investigatórios que apuram desvios
de conduta policial ocorridos no último ano (abuso de autoridade,
lesões corporais, entre outros), a fim de instruir audiência da
Comissão com o Comando-Geral da PMMG; audiência da Comissão
com o Comando-Geral da PMMG, para tratar da ocorrência recorrente
de desvio de conduta policial no Município de Ouro Preto; seja
encaminhado ofício à Chefia da Polícia Civil do Estado, pedindo a
transformação, com o devido investimento em equipamentos e
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pessoal, da 28ª Delegacia Seccional de Ouro Preto em Delegacia
Regional, para que possam atender com mais agilidade e eficácia às
demandas investigativas da região; Antônio Júlio em que solicita à
Subsecretaria de Administração Penitenciária informações sobre a
redução do número de Agentes Penitenciários na Penitenciária Pio
Canedo, em Pará de Minas; Padre João em que solicita sejam
ouvidos cidadãos de Ouro Preto sobre denúncias de violência
cometidas pela Polícia Militar que atua nesse Município e posteriores
providências; Luiz Tadeu Leite e Ruy Muniz em que solicitam seja
realizada reunião em Ponte Nova para, em audiência pública, debater
a situação da guarda de presos na cadeia pública local e a morte de
25 detentos, ocorrida naquela unidade prisional, em 23/8/2007; Luiz
Tadeu Leite em que solicita seja encaminhado ofício à Corregedoria
da Polícia Militar do Estado, solicitando as conclusões do inquérito
policial que apura o envolvimento de policiais em agressões a três
pessoas, entre elas um adolescente de 15 anos, nas proximidades do
Hospital Risoleta Neves, em Venda Nova. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de agosto de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - Luiz Tadeu Leite - Ruy Muniz - João

Leite - Padre João.
ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

29/8/2007
Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Carlos Mosconi, Hely Tarqüínio, Carlos Pimenta, Doutor Rinaldo e
Ruy Muniz, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Doutor Rinaldo , dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apurar
denúncia de que medicamentos de tratamento de câncer importados
de países vizinhos, ineficazes ou prejudiciais à saúde, estariam sendo
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usados nas unidades da Fhemig, no Hospital do Ipsemg e nas
unidades de Oncologia do Sistema Único de Saúde em Minas Gerais,
e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos
Srs. Saulo Levindo Coelho, Provedor da Santa Casa de Misericórdia ,
encaminhando exemplar do relatório de gestão, ano 2006, do Grupo
Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte; Marcus Pestana,
Secretário de Estado de Saúde, encaminhando a esta Comissão
relatórios consolidados de Prestação de Contas do Sistema Estadual
de Saúde, referente à execução orçamentária do 2º trimestre de 2007;
Helvécio Miranda Magalhães Júnior, Presidente do Conselho Nacional
de Secretarias Municipais de Saúde, convidando para a cerimônia de
posse da Diretoria Executiva Nacional do Conasems, no dia
29/8/2007, às 19 horas, no Memorial JK, em Brasília; da Nature’s Plus
Farmacêutica Ltda., dando ciência do pregão eletrônico nº 22/2007,
da Secretaria de Estado de Saúde. A Presidência interrompe a 1ª
Parte da reunião para ouvir a Sra. Mitico Yokota, Coordenadora de
Alta Complexidade da Secretaria de Estado de Saúde, e os Srs. Luiz
Adelmo Lodi, referência técnica em Oncologia da SES; Edson Perini,
professor da Faculdade de Farmácia da UFMG; Ana Paula Campos
Silva, especialista em Políticas e Gestão de Saúde da SES; Antônio
Salustiano Machado, Diretor-Presidente da Quiral Química Ltda. de
Juiz de Fora; Alexandre Dupeyrat, Ex-Ministro da Justiça e Advogado
da Quiral Química Ltda., que são convidados a tomar assento à mesa.
O Presidente, como autor do requerimento que deu origem ao debate,
passa a fazer as suas considerações iniciais. Logo após, passa a
palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos membros da Comissão em que solicitam seja
encaminhado à Agência Nacional de Vigilância Sanitária- Anvisa -,
pedido de informações acerca de providências tomadas pela Agência
sobre denúncia oferecida pela Quiral Química Ltda., Juiz de Fora; do
Deputado Ruy Muniz, em que solicita seja enviado ofício ao Secretário
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de Estado de Saúde, para que seja realizada, pela Fundação Ezequiel
Dias - Funed -, as análises fármaco-químicas do “Docetaxel” para
investigar a denúncia encaminhada a esta Comissão pelo Dr. Antônio
Salustiano Machado, solicita, ainda, que os resultados sejam enviados
a esta Comissão e que as notas taquigráficas com o depoimento do
Sr. Antônio Salustiano sejam encaminhadas aos técnicos da Funed e
ao Sr. Roberto Porto Fonseca, Presidente da Sociedade Brasileira de
Oncologia, para fundamentar as análises. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei nºs 657, 1.086, 1.183 e 1.202/2007. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, dos convidados e do público em geral, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, dia
30/8/2007, às 10:00 horas, com a finalidade de discutir a dificuldade
dos Municípios que não contam com trabalhos de médicos legistas, de
obter informações sobre a demora no atendimento de pedidos de
autópsia e a dificuldade do médico legista para realização do trabalho
com a falta do auxiliar de necrópsia, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de agosto de 2007.
Carlos Pimenta, Presidente - Ruy Muniz.
ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/8/2007
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Cecília Ferramenta e os Deputados Vanderlei Miranda e Eros
Biondini, membros da supracitada Comissão. Está presente, também,
o Deputado Delvito Alves. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Vanderlei Miranda, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Eros Biondini, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na
pauta e discutir e votar proposições. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão
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e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do
Projeto de Lei nº 896/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão
de Constituição e Justiça (relator: Deputado Eros Biondini). Passa-se
à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação
Final do Projeto de Lei nº 1.196/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos desta Comissão (2), em que
solicitam sejam realizadas visitas desta Comissão às instalações do
Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, com intuito de
verificar “in loco” a situação daquele complexo aeroportuário, e ao
Ministério da Defesa, à Agência Nacional de Aviação - Anac - , e à
Empresa de Infraestrutura - Infraero, em Brasília, para apresentar
sugestões e reivindicações desta Comissão relativas à transferência
de parte do tráfego aéreo do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo,
para o Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Minas Gerais,
com os convidados que menciona. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2007.
Vanderlei Miranda, Presidente - Eros Biondini - Bráulio Braz.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO
TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/8/2007
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Rosângela Reis e Elisa Costa e o Deputado Domingos Sávio,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Rosângela Reis, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Domingos Sávio,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
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compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei
nºs 402, 1.374, 1.380 e 1.382/2007, este com a Emenda nº 1 (relatora:
Deputada Elisa Costa); 1.322, 1.348 e 1.359/2007 (relator: Deputado
Antônio Carlos Arantes); 1.334, 1.362, 1.370, 1.371 e 1.373/2007
(relator: Deputado Domingos Sávio); 1.384, 1.385, 1.388, 1.389,
1.390, 1.391, 1.393 e 1.394/2007, este com a Emenda nº 1 (relator:
Deputado Walter Tosta), que receberam parecer por sua aprovação.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs
814, 1.078, 1.079, 1.094, 1.100, 1.115, 1.146, 1.148, 1.152, 1.156,
1.179, 1.185, 1.187, 1.189, 1.191, 1.193, 1.197, 1.198, 1.200, 1.205,
1.206, 1.207, 1.210, 1.211, 1.214, 1.232, 1.234, 1.258, 1.259, 1.265,
1.272 e 1.274/2007. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de agosto de 2007.
Rosângela Reis, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 27/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por meio da Mensagem nº 68/2007, o Governador do Estado

encaminhou a esta Casa o projeto de lei epígrafe, que institui a
Unidade de Gestão Previdenciária Integrada - Ugeprevi - e o Conselho
Estadual de Previdência - Ceprev - para o Regime Próprio de
Previdência do Estado, altera a Lei Complementar nº 64, de
25/3/2002, e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 13/7/2007, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Em conformidade com o art. 192, combinado com o art. 102, III, “a”,
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do Regimento Interno, a proposição foi encaminhada a esta
Comissão, para receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição sob comento, segundo a mensagem do Governador do

Estado, cria a Unidade de Gestão Previdenciária Integrada - Ugeprevi
-, de acordo com o § 20 do art. 40 da Constituição da República, com
as modificações introduzidas pelas Emendas nºs 20, de 1998, e 41, de
2003, e o Conselho Estadual de Previdência – Ceprev –, órgão
executivo, consultivo e deliberativo, com a atribuição de administrar a
Ugeprevi e com o objetivo maior de garantir a unicidade e a
padronização das normas e dos procedimentos adotados para a
concessão de benefícios previdenciários.

Em seu art. 7º, estabelece as situações nas quais servidores
passariam a ser titulares de cargo efetivo desde a data de ingresso no
serviço público estadual.

Por fim, o projeto promove alterações na Lei Complementar nº 64,
de 2002, que instituiu o regime próprio de previdência e assistência
social dos servidores públicos do Estado: revoga o art. 79, altera a
redação do inciso I do art. 3º, o inciso IV do art. 56 e o “caput” do art.
85 e acrescenta o inciso III ao art. 39.

Foi apresentada, por meio da Mensagem nº 89/2007, do Governador
do Estado, emenda ao projeto, mantendo as autarquias Instituto de
Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais -
IPSM - e Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas
Gerais - Ipsemg.

Primeiramente, cabe-nos esclarecer que, em obediência ao
Regimento Interno, esta Comissão, em sua esfera de competência,
aprecia a proposição exclusivamente sob o aspecto jurídico-
constitucional, cabendo a avaliação da conveniência e da
oportunidade da matéria às comissões de mérito.

No que tange à criação da Ugeprevi, a Orientação Normativa nº 1,
do Ministério da Previdência Social, considera, em seu art. 2º, inciso
V, unidade gestora entidade ou órgão integrante da estrutura da
administração pública de cada ente federativo que tenha por finalidade
a administração, o gerenciamento e a operacionalização do Regime
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Próprio de Previdência dos Servidores.
A citada norma, em seu art. 14, parágrafo único, dispõe que o

Regime Próprio de Previdência dos Servidores da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios será administrado por unidade
gestora única, vinculada ao Poder Executivo.

Por sua vez, o art. 9º da Lei Federal nº 10.887, de 2004, estabelece
que a unidade gestora do Regime Próprio de Previdência dos
Servidores contará com um colegiado, com participação paritária de
representantes e de servidores dos Poderes da União, cabendo-lhe
acompanhar e fiscalizar sua administração, na forma do regulamento.

Quanto às modificações da Lei Complementar nº 64, de 2002, o art.
5º do projeto altera a redação do inciso I do art. 3º, estabelecendo que
são vinculados compulsoriamente ao Regime Próprio de Previdência
dos Servidores os servidores públicos titulares de cargos efetivos das
administrações direta, autárquica e fundacional dos Poderes do
Estado, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, assim
considerados aqueles cujas atribuições, deveres e responsabilidades
específicas estejam definidas em estatuto ou normas afins e que
tenham sido aprovados por meio de concurso público de provas ou de
provas e títulos ou de provas de seleção equivalentes bem como
aqueles efetivados nos termos do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição Estadual.

O referido artigo altera, ainda, o inciso IV do art. 56 da referida lei
complementar, estabelecendo como fonte de receita do Funpemg
saldo positivo oriundo da compensação financeira prevista no § 9º do
art. 201 da Constituição da República.

E, por fim, o projeto em estudo altera a redação do art. 85,
modificando o rol dos beneficiários da assistência médica, hospitalar e
odontológica bem como social, farmacêutica e complementar prestada
pelo Ipsemg. Segundo a redação em vigor, são os segurados do
Regime Próprio de Previdência dos Servidores referidos no art. 3º e os
servidores não titulares de cargo efetivo definidos no art. 79 da
mencionada lei complementar, inclusive seus dependentes. Com a
alteração proposta, seriam mantidos os segurados referidos no art. 3º,
os servidores detentores exclusivamente de cargo de provimento em
comissão, os agentes políticos e os servidores admitidos nos termos



209

do art. 10 da Lei nº 10.254, de 20/7/90, que são os designados para
os cargos de Professor, Especialista em Educação, Serviçal e de
Serventuários e Auxiliares da Justiça.

O art. 6º do projeto acrescenta ao art. 39 da referida lei
complementar o inciso III, estabelecendo que compete ao Estado, por
meio da Confip, assegurar o saldo negativo oriundo da compensação
financeira prevista no art. 201 da Constituição da República.

Em seu art. 12, revoga o art. 79 da citada norma, segundo o qual “o
Estado, por meio de seus Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário,
suas autarquias e fundações, do Ministério Público e do Tribunal de
Contas, poderá assegurar aposentadoria a seus servidores não
titulares de cargo efetivo e pensão aos seus dependentes, bem como
os demais benefícios previdenciários, observados as regras do RGPS,
conforme o disposto no § 13 do art. 40 da Constituição da República
e, no que couber, as normas previstas nesta lei complementar”.

Por fim, no tocante à efetivação de pessoal, o projeto em estudo, em
seu art. 7º, estabelece que, em razão da natureza permanente da
função para a qual foram admitidos, são titulares de cargo efetivo
desde a data de ingresso, observada a correspondência com a função
atualmente exercida e, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei
Complementar nº 64, os servidores que estejam em exercício na data
da publicação da lei, nas situações indicadas a seguir, estendendo-se
aos que se aposentaram nas seguintes condições.

1 - Aqueles admitidos com fundamento no art. 4º da Lei nº 10.254,
de 1990, e não alcançados pelos arts. 105 e 106 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado.
Esses artigos dizem respeito à efetivação dos detentores de função
pública referente à Emenda à Constituição do Estado nº 49, de 2001.

O citado art. 4º, por sua vez, dispõe que o atual servidor da
administração direta, de autarquia ou fundação, inclusive aquele
admitido mediante convênio com entidade da administração indireta,
ocupante de emprego regido pela CLT, terá o emprego transformado
em função pública, automaticamente, no dia 1º do mês subseqüente
ao da publicação da lei.

2 - Os servidores estabilizados nos termos do art. 19 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da
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República. Esse artigo refere-se aos servidores em exercício na data
da promulgação da Constituição da República, há, pelo menos, cinco
anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma
regulado no art. 37 do referido diploma constitucional.

3 - Os servidores a que se refere a alínea “a” do § 1º do art. 10 da
Lei nº 10.254 admitidos até 16/12/98. A citada norma trata de
designação para suprir comprovada necessidade de pessoal no que
se refere a Professor, para regência de classe, Especialista em
Educação e Serviçal, para exercício exclusivo em unidade estadual de
ensino.

4 - Os servidores a que se refere a alínea “a” do § 1º do art. 10 da
Lei nº 10.254 admitidos após 16/12/98 e até 31/12/2006. Em seu
parágrafo único, o artigo dispõe que os referidos servidores são
vinculados ao Fundo Financeiro de Previdência – Funfip -, instituído
pela Lei Complementar nº 64.

O projeto em comento, em seu art. 8º, estabelece que são
segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social os
detentores exclusivamente de cargo de provimento em comissão,
declarado em lei de livre nomeação e exoneração; os agentes
políticos; os servidores a que se refere a alínea “a” do § 1º do art. 10
da Lei nº 10.254 não alcançados pelo art. 7º; os servidores a que se
refere a alínea “b” do § 1º do mesmo artigo, quais sejam os
designados para suprir comprovada necessidade de pessoal referente
aos Serventuários e Auxiliares da Justiça e os contratados nos termos
do art. 11 da Lei nº 10.254, que se refere à contratação temporária.

Em seu art. 9º, o projeto dispõe que ficam assegurados os
benefícios previdenciários adquiridos até a data da publicação da lei,
nos termos e critérios em que foram concedidos.

Em seu art. 10, veda a possibilidade de dispensa imotivada, pelo
Estado, dos servidores de que trata a alínea “a” do § 1º do art. 10 da
Lei 10.254, ou seja, dos designados para suprir comprovada
necessidade de pessoal no que se refere a Professor, para regência
de classe, Especialista em Educação e Serviçal, para exercício
exclusivo em unidade estadual de ensino, admitidos até 31/12/2006 e
em exercício na data da publicação da lei.

Inferimos, portanto, que o projeto de lei em apreço trata de servidor
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público e seu regime jurídico, não apresentando vício de
inconstitucionalidade de natureza formal.

No que toca à iniciativa, o art. 61, § 1º, II, “c”, da Constituição da
República prescreve que compete privativamente ao Chefe do Poder
Executivo a iniciativa de lei que disponha sobre servidores públicos,
seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e
aposentadoria. Em simetria com a Carta Magna, a Constituição do
Estado, em seu art. 66, III, “c”, estabelece que regime jurídico único
dos servidores públicos dos órgãos das administrações indireta,
autárquica e fundacional, inclusive provimento de cargo, estabilidade e
aposentadoria, reforma e transferência de militar para a inatividade,
são matérias de iniciativa privativa do Governador do Estado.

A esse respeito, é oportuno ressaltar que as normas constitucionais
que tratam da iniciativa reservada para a deflagração do processo
legislativo são consideradas uma projeção específica do princípio da
separação dos Poderes, segundo entendimento pacífico do Supremo
Tribunal Federal - STF.

Sobre o tema, transcrevemos a ementa do acórdão referente à ADI
864-1-RS, publicada no “Diário do Judiciário da União” de 13/9/96,
que teve como relator o Ministro Moreira Alves:

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Já se firmou nesta Corte o
entendimento de que, no tocante a leis que digam respeito a regime
jurídico de servidor público, seu projeto é de iniciativa exclusiva do
Governador de Estado membro, aplicando-se-lhe, portanto, a norma
que se encontra no artigo 61, II, da Constituição Federal. No caso,
como salientado na inicial, o projeto que deu margem à lei objeto
desta ação direta de inconstitucionalidade foi de iniciativa parlamentar,
razão por que incorre ela em inconstitucionalidade formal. Ação
julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº
9.844, de 24 de março de 1993, do Estado do Rio Grande do Sul”.

Por fim, embora não exista, do ponto de vista formal, óbice à
tramitação da matéria, julgamos oportuna a apresentação do
Substitutivo nº 1, com o objetivo de conferir mais clareza ao texto e
aprimorá-lo quanto à técnica legislativa, incorporando, na
oportunidade, as idéias contidas na emenda apresentada pelo
Governador do Estado.
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Conclusão
Com fundamento nas razões apresentadas, concluímos pela

juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de
Lei Complementar nº 27/2007 na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentamos a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Institui a Unidade de Gestão Previdenciária Integrada - Ugeprevi - do

Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de
Minas Gerais e do Regime Próprio de Previdência dos Militares do
Estado de Minas Gerais, o Conselho Estadual de Previdência -
Ceprev -, altera a Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, e
dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica  instituída a Unidade de Gestão Previdenciária

Integrada - Ugeprevi - do Regime Próprio de Previdência dos
Servidores e do Regime Próprio dos Militares do Estado de Minas
Gerais, unidade programática para escrituração, a partir de janeiro de
2008, dos recursos  do  Fundo  de Previdência do Estado de Minas
Gerais - Funpemg - e do Fundo Financeiro de Previdência - Funfip -,
bem como dos recursos do orçamento fiscal destinados ao pagamento
dos benefícios previdenciários concedidos aos servidores e aos
agentes públicos de que trata o art. 3º da Lei Complementar nº 64, de
25 de março de 2002, com a redação dada por esta lei, e aos militares
do Estado.

§ 1º - A concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios
previdenciários dos segurados a que se refere o “caput” deste artigo,
nos termos e nos prazos estabelecidos no regulamento, serão
escriturados na Ugeprevi, observado o disposto no § 2º.

§ 2º - O ato de concessão dos benefícios para membro ou servidor,
a cargo do Poder Judiciário, da Assembléia Legislativa, do Tribunal de
Contas do Estado, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da
Polícia Militar do Estado e do Corpo de Bombeiros Militar, será
remetido à Ugeprevi, conforme previsto no regulamento de que trata o
§ 1º, para posterior encaminhamento ao Tribunal de Contas do
Estado.

Art. 2º - Fica instituído  o  Conselho Estadual de Previdência -
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Ceprev -, com caracteres consultivo, deliberativo e de supervisão dos
Regimes Próprios de Previdência dos Servidores Públicos e dos
Militares do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - Compete ao Ceprev gerir a Ugeprevi, por meio da
criação de unidade programática única a ele subordinada.

Art. 3º - Compõem o Ceprev:
I - o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, que o

presidirá;
II - o Secretário de Estado de Fazenda;
III - o Advogado-Geral do Estado;
IV - o Defensor-Geral do Estado;
V - o Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do

Estado de Minas Gerais - Ipsemg -;
VI - o Diretor-Geral do Instituto de Previdência dos Servidores

Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM -;
VII - um representante do Poder Legislativo;
VIII - um representante do Poder Judiciário;
IX - um representante do Tribunal de Contas;
X - um representante do Ministério Público;
XI - um representante, titular de cargo efetivo, dos servidores ativos;
XII - um representante dos militares;
XIII - um representante dos servidores inativos;
XIV - um representante dos militares inativos;
XV - um representante dos pensionistas.
§ 1º - Os membros a que se referem os incisos XI a XV serão

escolhidos pelo Governador do Estado, a partir de lista tríplice
elaborada pelas entidades representativas legalmente constituídas,
para mandato de dois anos, permitida uma recondução.

§ 2º - Os membros referidos no § 1º deverão ter nível superior de
escolaridade, reputação ilibada e comprovada capacidade e
experiência em previdência, administração, economia, finanças,
contabilidade, atuária ou direito.

§ 3º - Os membros referidos nos incisos VII a X serão designados
pelo Governador do Estado, após indicação dos titulares daqueles
órgãos para mandato de dois anos, permitida uma recondução.

§ 4º - O regimento interno do Ceprev será aprovado por decreto,
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mediante proposta dos seus membros.
§ 5º - A secretaria executiva do Ceprev será exercida por servidor

indicado por seu Presidente.
§ 6º - A atuação no âmbito do Ceprev não enseja nenhuma

remuneração para seus membros, e os trabalhos nele desenvolvidos
são considerados prestação de relevante serviço público.

Art. 4º - Compete ao Ceprev, além do disposto no parágrafo único
do art. 2º :

I - estabelecer as diretrizes gerais relativas ao Regime Próprio de
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, a que se
refere a Lei Complementar nº 64, de 2002;

II - expedir instrução, de âmbito geral, contendo as normas e os
procedimentos a serem adotados para a concessão dos benefícios, de
forma a garantir a unicidade e a padronização desse atos;

III - estabelecer diretrizes para a elaboração, a consolidação e o
acompanhamento do orçamento anual da Ugeprevi, segmentado por
fundos, programas, fontes de recursos e caracterização das
despesas;

IV - dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas relativas à
previdência social no Estado;

V - acompanhar a gestão dos recursos destinados ao Fundo
Financeiro de Previdência - Funfip -;

VI - aprovar, por maioria absoluta de seus membros, proposta do
regulamento referido no § 2º do art. 1º desta lei complementar.

Art. 5º - O inciso I do art. 3º, o inciso IV do art. 56 e o “caput” do art.
85 da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, passam a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º - (...)
I - o titular de cargo efetivo das administrações direta, autárquica e

fundacional dos Poderes do Estado, do Ministério Público e do
Tribunal de Contas do Estado, assim considerado o servidor cujas
atribuições, deveres e responsabilidades específicas estejam
definidas em estatuto ou normas estatutárias e que tenha sido
aprovado por meio de concurso público de provas ou de provas e
títulos ou de provas de seleção equivalentes, bem como aquele
efetivado nos termos do Ato das Disposições Transitórias da
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Constituição do Estado;
Art. 56 - (...)
IV - saldo positivo oriundo da compensação financeira prevista no §

9º do art. 201 da Constituição da República;
Art. 85 - O Ipsemg prestará assistência médica, hospitalar e

odontológica, bem como social, farmacêutica e complementar aos
segurados referidos no art. 3º desta lei, aos servidores detentores
exclusivamente de cargo de provimento em comissão, declarado em
lei de livre nomeação e exoneração, aos agentes políticos e aos
servidores admitidos nos termos do art. 10 da Lei nº 10.254, de 20 de
julho de 1990, extensiva aos seus dependentes, observadas as
coberturas e os fatores moderadores definidos em regulamento.”.

Art. 6º - O art. 39 da Lei Complementar nº 64, de 2002, passa a
vigorar acrescido do seguinte inciso III:

“Art. 39 - (...)
III - o pagamento do saldo negativo oriundo da compensação

financeira prevista no § 9° do art. 201 da Constitu ição da República.”.
Art. 7º - Em razão da natureza permanente da função para a qual

foram admitidos, são titulares de cargo efetivo, desde a data do
ingresso, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 64,
de 2002, os servidores em exercício na data de publicação desta lei,
nas seguintes situações:

I - admitidos com fundamento no art. 4º da Lei nº 10.254, de 20 de
julho de 1990, e não alcançados pelos arts. 105 e 106 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de
Minas Gerais;

II - estabilizados nos termos do art. 19 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição da República;

III - de que trata a alínea “a” do § 1º do art. 10 da Lei 10.254, de
1990, admitidos até 16 de dezembro de 1998;

IV - de que trata a alínea “a” § 1º do art. 10 da Lei 10.254, de 1990,
admitidos após 16 de dezembro de 1998 e até 31 de dezembro de
2006.

§ 1º - O posicionamento do servidor de que trata este artigo dar-se-á
no nível ou grau correspondente ao padrão de vencimento utilizado
para pagamento da sua remuneração na data de publicação desta lei.
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§ 2º - Para fins da contagem de tempo de serviço e de tempo de
contribuição previdenciária dos servidores a que se refere este artigo,
serão computados apenas os períodos considerados pela lei como de
efetivo exercício.

§ 3º - Os servidores de que trata este artigo são vinculados ao
Fundo Financeiro de Previdência - Funfip -, instituído pela Lei
Complementar nº 64, de 2002.

Art. 8º - São segurados do regime geral de previdência social,
conforme o disposto no § 13 do art. 40 da Constituição da República:

I - o detentor exclusivamente de cargo de provimento em comissão,
declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

II - o agente político, ressalvado o exercente de mandato eletivo
vinculado ao respectivo regime próprio de previdência social;

III - os servidores a que se refere a alínea “a” do § 1º do art. 10 da
Lei nº 10.254, de 1990, não alcançados pelo art. 7º desta lei;

IV - os servidores a que se refere a alínea “b” do § 1º do artigo 10 da
Lei nº 10.254, de 1990;

V - o contratado nos termos do art. 11 da Lei nº 10.254, de 1990.
Art. 9º - Ficam assegurados aos servidores do Estado os benefícios

previdenciários adquiridos até a data de publicação desta lei, nos
termos e critérios da legislação em vigor na data da aquisição do
direito.

Art. 10 - Fica vedada a possibilidade de dispensa imotivada dos
servidores de que trata a alínea “a” do § 1º do art. 10 da Lei nº 10.254,
de 1990, admitidos até 31 de dezembro de 2006 e em exercício na
data de publicação desta lei, salvo nas hipóteses previstas na Lei nº
10.254, de 1990.

Art. 11 - A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão,
mediante requerimento do interessado, emitirá certidão de
contribuição, para os agentes públicos do Poder Executivo
mencionados nos incisos I a IV do art. 8º, relativa ao período em que
estiveram vinculados ao regime próprio, com vistas à contagem
recíproca a que se refere § 9º do art. 201 da Constituição da
República.

Parágrafo único - A certidão a que se refere o “caput” relativa aos
agentes públicos dos Poderes Judiciário e Legislativo, do Ministério
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Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública será emitida
pelo órgão de recursos humanos competente.

Art. 12 - Com a publicação desta lei, ficam mantidas as autarquias
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -
Ipsemg -, a que se refere a Lei nº 9.380, de 18 de dezembro de 1986,
e Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais -
Iplemg -, a que se refere a Lei nº 13.163, de 20 de janeiro de 1999.

Art. 13 - Observado o disposto nos arts. 40, § 20, e 42, § 1º, da
Constituição da República, a escrituração de que trata o art. 1º desta
lei não prejudicará a autonomia administrativa, financeira e
orçamentária do IPSM, em especial, a relativa:

I - à gestão dos recursos oriundos da contribuição patronal e do
segurado;

II - aos atos de concessão de benefícios previdenciários conforme
previsto no § 2º do art. 1º desta lei;

III - às ações de assistência à saúde;
IV - à concessão dos demais benefícios assegurados pelo IPSM,

nos termos da Lei nº 10.366, de 1990.
Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 15 - Fica revogado o art. 79 da Lei Complementar nº 64, de 25

de março de 2002, ficando assegurados aos servidores os benefícios
previdenciários nele previstos, adquiridos até a data de publicação
desta lei.

Sala das Comissões, 29 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Sargento

Rodrigues - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa - Delvito Alves.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.264/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.264/2007, de autoria do Deput ado Ivair
Nogueira, que declara de utilidade pública a entidade Teuto Esporte
Clube, com sede no Município de Betim, foi aprovado em turno único,
na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.264/2007
Declara de utilidade pública a entidade Teuto Esporte Clube, com

sede no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Teuto Esporte

Clube, com sede no Município de Betim.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator - Ademir

Lucas.

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, “b” a

“d”, do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de aplauso ao Deputado Federal Miguel Martini pelo lançamento de

seu livro “A segunda vinda de Cristo” (Requerimento nº 894/2007, do
Deputado Eros Biondini);

de congratulações com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas
Gerais - CBMMG - pelo transcurso do 96º aniversário da corporação
(Requerimento nº 949/2007, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a Diocese de Campanha pela passagem do
centenário de sua criação (Requerimento nº 954/2007, do Deputado
Jayro Lessa);

de congratulações com o Sr. Danilo de Castro, Secretário de
Governo, pelo empenho na publicação dos atos de outorga das
serventias notariais aos candidatos aprovados nos concursos de
remoção e de ingresso para os Serviços Notariais e de Registro de
Minas Gerais, publicados oficialmente em julho de 2007
(Requerimento nº 955/2007, da Comissão de Assuntos Municipais);

de congratulações com o Sr. Orlando Adão Carvalho, Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado, pela passagem dos 30 anos de
fundação da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes
(Requerimento nº 963/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso ao Centro Cultural Pró-Música pela realização, em Juiz
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de Fora, do 18º Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e
Música Antiga (Requerimento nº 966/2007, do Deputado Sebastião
Helvécio);

de repúdio ao Presidente da República pela deportação dos dois
boxeadores cubanos durante realização do PAN Rio de Janeiro - 2007
(Requerimento nº 1.006/2007, da Comissão de Direitos Humanos).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 4 DE SETEMBRO DE 2007

ATAS
ATA DA 31ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 30/8/2007
Presidência do Deputado João Leite

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Deputado Lafayette de Andrada - Entrega de
placa - Palavras do Sr. Fernando Antônio Xavier Brandão -
Apresentação  musical - Palavras do Sr. Raymundo Nonato
Fernandes - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Tiago Ulisses - João Leite - Lafayette de Andrada.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Às 20h12min, declaro

aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado Tiago Ulisses, 2º-Secretário, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa os Exmos. Srs.
Fernando Antônio Xavier Brandão, Presidente do Instituto Histórico e
Geográfico de Minas Gerais; Raymundo Nonato Fernandes, orador
oficial do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais; e Deputado
Lafayette de Andrada, autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença dos Exmos. Srs. Luiz Henrique

Maia Santiago, Assessor Especial da Secretaria de Estado
Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e
Mucuri e do Norte de Minas, representando a Secretária, Deputada
Elbe Brandão; Frederico Carlos Von Dollinger da Motta Bastos, Diretor
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Emérito da Associação Comercial de Minas; 1º-Ten. Eng. Paulo Murilo
Longen, representando o Comandante do Parque de Material
Aeronáutico de Lagoa Santa, Coronel Aviador Manoel Antônio
Barreira; e Ronan Ramos, representando o Senador Eduardo
Azeredo.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Instituto

Histórico e Geográfico de Minas Gerais pelo transcurso do centenário
de sua fundação.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvirem o Hino Nacional, a

ser executado pelo Conjunto de Câmara da Polícia Militar de Minas
Gerais, sob a regência do Subten. Oscar Rocha.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Lafayette de Andrada

Exmo. Sr. Deputado João Leite, representando o Deputado Alberto
Pinto Coelho, Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais; Exmo. Sr. Fernando Antônio Xavier Brandão,
Presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais;
senhores membros do Instituto; senhores e senhoras. Não faz muito,
fui procurado pela Deputada Elbe Brandão - atualmente integrando
com brilhantismo o secretariado mineiro -, a qual me solicitou que
formalizasse requerimento à Assembléia para homenagear o Instituto
Histórico e Geográfico de Minas Gerais, pelo centenário da instituição.
O mérito da iniciativa que levou à solenidade de hoje, portanto, cabe à
prezada colega Elbe, mas a ela me associo como signatário do
requerimento e, mais ainda, como admirador que sempre fui dessa
entidade que, há 100 anos, engrandece os foros da cultura mineira.

Com efeito, minha afinidade com nosso homenageado tem
vinculação com uma das mais caras referências de minha família.
Meu bisavô, o Embaixador José Bonifácio de Andrada e Silva, foi
membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, e eu, desde
sempre, ouvia falar sobre esse que era um dos títulos de que meu
ancestral ilustre mais se orgulhava. Ora, pode-se dizer que o Instituto
Brasileiro é a “alma mater” de seu congênere mineiro, donde a
solenidade de hoje tem para mim o significado de um reencontro.
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Cumpre-me, agora, em nome deste Parlamento, saudar o Instituto
pelos seus 100 anos de existência, e confesso que o faço com um
misto de satisfação e de inquietude. A satisfação advém da certeza de
que esta Assembléia promove homenagem justa e oportuna. Já a
inquietude decorre da responsabilidade que me atribuem, de proferir
palavras que correspondam ao mérito da instituição.

Quando se fala em história e geografia, vêm-me à lembrança as
lições  dos  bancos escolares, quando - sobretudo em relação ao
Brasil - eram-me descritas a riqueza de nosso meio ambiente e os
feitos de nossos maiores, a partir do Descobrimento.

Essas primeiras noções foram-se sedimentando com leituras e
pesquisas, de modo que hoje tenho idéias definidas sobre as duas
matérias. Assim entendo, de forma linear, que a história não se faz
sem o arcabouço da geografia, tal como o compreendia o historiador
inglês Edward Gibbon, autor do clássico “Declínio e Queda do Império
Romano”. Segundo ele, Roma não teria sido titular de um Império não
fosse sua localização geográfica, entre dois mares e a meio caminho
de todo o mundo então conhecido.

Senhoras e senhores, é para essa básica premissa - segundo a qual
a história não se faz sem a geografia - que gostaria de pedir sua
atenção, ao discorrer sobre o Instituto histórico e Geográfico de Minas
Gerais: tal como o Instituto Brasileiro e tal como, na melhor tradição
da cultura íbero-americana, a Academia Portuguesa de História e a
Real Academia de la Historia, de Madri, o Instituto mineiro cultiva as
duas ciências com aquela seriedade e objetividade que muito
contribuem para colocar Minas Gerais na vanguarda do
conhecimento.

O Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais foi fundado
exatamente em 15/8/1907 pelo então Presidente do Estado, Dr. João
Pinheiro da Silva. Juntando-se, à época, a um grupo de luminares de
nossa cultura, o Dr. João Pinheiro partiu para a empreitada de coligir,
metodizar e arquivar os documentos relativos à história e à geografia,
notadamente aquelas de nosso Estado, a par do estímulo à pesquisa
e à divulgação. A iniciativa deu bons frutos. Hoje, decorrido um século,
o Instituto se destaca não só entre os congêneres nacionais, mas
também - sem falsa modéstia - entre aquelas instituições semelhantes
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do continente americano. Seu trabalho, extrapolando as disciplinas
originais, compreende a pesquisa, o estudo e a divulgação de vários
outros ramos do conhecimento, como a Geologia, a Arqueologia, a
Antropologia, a Sociologia, a Paleontologia, a Heráldica, a
Genealogia, a Medalhística, o Indigenismo e a Estatística.

Longe de corresponder à imagem preconcebida do leigo, segundo
quem nosso homenageado poderia ser simplesmente uma
congregação de letrados, discutindo temas bizantinos em cima de
empoeirados alfarrábios, uma vista d’olhos nas atividades do Instituto
indica-nos tratar-se de órgão atuante e dinâmico, que acompanha os
novos tempos e a eles se integra. Nesse pressuposto, mantém um
dos maiores acervos culturais do Estado, com obras sobre História,
Geografia e Ciências ou disciplinas afins, reunidas em biblioteca,
mapoteca, pinacoteca, hemeroteca, museu e arquivo, todos abertos
ao público. Edita uma revista que já está no 30º volume, à qual se
junta o boletim mensal. Promove encontros, simpósios e debates
periódicos como agora, por ocasião do centenário, com o I Congresso
Brasileiro de Institutos Históricos e Geográficos. Seu corpo social,
composto de representantes dos vários setores da sociedade, reúne
nomes respeitáveis entre médicos, engenheiros, advogados,
professores, juristas e empresários. Sua vedação estatutária às
discriminações políticas, filosóficas e raciais amplia o horizonte dos
estudos e pesquisas que patrocina. E, entre as muitas ações por que
responde, merece registro o convênio que mantém com o Ministério
da Fazenda em Minas Gerais. Tem ele por finalidade elaborar
trabalhos técnico-científicos relacionados com o Centro de Estudos do
Ciclo do Ouro, mantido pelo Ministério, instalado na bicentenária Casa
dos Contos de Ouro Preto, e com o Museu Fazendário, com mostras
permanentes do Banco Central e da Casa da Moeda do Brasil.

Se o Instituto, ao longo dos anos, sempre foi merecidamente
prestigiado pelo Executivo mineiro, é gratificante verificar agora que
um dos projetos prioritários do governo Aécio Neves, o da Estrada
Real, consolida-se exatamente por ocasião do centenário que
comemoramos. A preocupação de nosso Governador, de desenvolver
o Circuito Turístico da Estrada, tudo tem a ver com a geografia e a
história de nosso Estado, e sua repercussão socioeconômica é das
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mais relevantes.
Pois é concomitantemente com o renascer da Estrada Real, cenário

geográfico imponente e variado e precioso relicário histórico, que o
Instituto Histórico e Geográfico celebra seus 100 anos de fundação.
Quer isso dizer que a afinidade entre nossos governantes e o nosso
homenageado é profunda e se confunde com o interesse maior do
povo mineiro.

Segundo o geógrafo Vidal de La Blache, a Geografia é a ciência dos
lugares. Já o enciclopedista Jacques Bossuet, no "Discurso sobre a
História Universal", afirma que toda a história foi escrita pela mão de
Deus. Pois, parafraseando Vidal de La Blache e Bossuet, direi que a
escrita de Deus se inscreve nos lugares por Ele criados, e que a
geografia e a história transcendem os próprios limites para agirem
como vetores do destino do homem. Nesse contexto, o Instituto
Histórico e Geográfico de Minas Gerais assume a magna tarefa de
preservar e desenvolver o legado mineiro com sabedoria e critério.

Portanto, senhoras e senhores, ao homenagear o Instituto pelo seu
centenário, a Assembléia Legislativa vem reconhecer o trabalho
inestimável que, por 10 décadas consecutivas, registra-se em prol de
nossa cultura e de nossa gente. Como orador oficial deste ato, em
meu nome e no de cada um dos colegas Deputados, cumpre-me
apresentar ao homenageado nossos parabéns calorosos, que
endereço em especial ao Presidente, Sr. Fernando Antônio Xavier
Brandão, aos demais Diretores e associados e ao Presidente emérito,
Sr. Marco Aurélio Baggio. A todos, nossos cumprimentos e a
manifestação de nossa certeza de que continuarão, como sempre, a
implementar a inteligência e a intelectualidade mineiras. Às senhoras
e aos senhores que prestigiam esta solenidade, nossa saudação
cordial e nossos agradecimentos sinceros. Muito obrigado e boa noite.

Entrega de Placa
O locutor - Neste instante, o Deputado João Leite, representando o

Presidente da Assembléia, Deputado Alberto Pinto Coelho, fará a
entrega ao Sr. Fernando Antônio Xavier Brandão, Presidente do
Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, de placa alusiva a
esta homenagem. A placa contém os seguintes dizeres: “Fundado em
15 de agosto de 1907, o Instituto Histórico e Geográfico de Minas
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Gerais é a mais antiga instituição cultural do Estado. Constituído de
um corpo social eclético, formado por médicos, engenheiros,
advogados, professores, juristas e empresários, proíbe, em seu
estatuto, quaisquer discriminações, sejam elas políticas, filosóficas ou
raciais. Sua biblioteca, com um precioso acervo de cerca de 30 mil
volumes, com destaque para a História de Minas, funciona
diariamente, oferecendo ao público em geral oportunidade de leitura e
pesquisa em vários campos, como Ciências, História e Geografia,
entre outros. A justa homenagem do Parlamento mineiro ao Instituto
Histórico e Geográfico de Minas Gerais pelo seu centenário”.

O Sr. Presidente - Convido o Deputado Lafayette de Andrada para
acompanhar-me na entrega.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Fernando Antônio Xavier Brandão

Exmo. Sr. Deputado João Leite, representando o Exmo. Sr.
Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais; Exmo. Sr. Deputado Lafayette de
Andrada, autor do requerimento que deu origem a esta solenidade;
meus prezados companheiros do Instituto Histórico e Geográfico de
Minas Gerais; prezados visitantes, senhoras e senhores, é com viva
emoção que faço uso da palavra para agradecer esta homenagem
que nos é prestada pela Casa do povo de Minas Gerais. O Instituto
Histórico e Geográfico de Minas Gerais, ao celebrar seu centenário,
no último dia 15 de agosto, cobriu-se de grande alegria e satisfação
quando recebeu o comunicado, de autoria do Deputado Lafayette de
Andrada, de que seria homenageado nos seus 100 anos de trabalho
eficiente em prol da cultura e da ética em nosso Estado.

Pelo nosso Instituto, Sr. Deputado, nesses 100 anos, já passaram
muitos representantes, muitos mineiros ilustres: políticos, militares,
engenheiros, advogados, juristas, que nos encheram de grande
alegria, de grande glória, porque deixaram sua marca, por meio de
livros, de participações e de um trabalho efetivo em prol da cultura e
da ética.

Agradeço, então, em nome de todos os associados, esta
homenagem prestada ao Instituto Histórico e coloco nossa casa à
disposição da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais para
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todo e qualquer tipo de pesquisa que se referir à História, à Geografia
e a ciências afins, necessárias ao bom andamento dos trabalhos
desta Casa legislativa. Muito obrigado.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o conjunto de câmara

da Orquestra Sinfônica da Polícia Militar de Minas Gerais, sob a
regência do Subten. Oscar Rocha, que apresentará “Minueto em Sol”,
de Beethoven.

- Procede-se à apresentação musical.
Palavras do Sr. Raymundo Nonato Fernandes

Sr. Presidente, Deputado João Leite, representando S. Exa., o
Presidente da Assembléia, Deputado Alberto Pinto Coelho; Sr.
Fernando, meu querido amigo e nosso querido Presidente do Instituto
Histórico e Geográfico de Minas Gerais; Deputado Lafayette de
Andrada, autor do requerimento que deu origem a esta solenidade,
antes de tudo o mais, Sr. Presidente, farei uma referência ao
Deputado Lafayette de Andrada, autor da proposição que originou
esta homenagem ao Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais,
nas comemorações de seu centenário.

Quero lembrar uma presença que está forte e gritando na sua
ausência, porque se viu impossibilitada de comparecer aqui hoje: a
Deputada Elbe Brandão, Secretária Especial do Governo para o Norte
de Minas, Mucuri e Vale do Jequitinhonha, o meu Vale. Ela representa
o talento da mulher mineira nesta Assembléia, com brilho, aprimorada
cultura e apuradas sensibilidade e competência.

Durante as comemorações dos 500 anos do Brasil, ela se uniu ao
Instituto, e fizemos todas as comemorações que aquela data requeria,
o que culminou com uma viagem à Portugal. Por três dias, na
Universidade do Minho, foi feita a celebração da união Minho-Minas,
uma vez que o Estado foi povoado pelos habitantes do Minho, que,
naquela época, quase se esvaziou.

Mais tarde, com o encontro da Assembléia Legislativa com o
Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, por intermédio da
Deputada Elbe Brandão, foi possível que um grupo da Universidade
do Minho fosse acolhido em Minas Gerais, às nossas expensas, e
aqui encontrasse algo semelhante às terras do Norte de Portugal.
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Desde a Guerra dos Emboabas, as montanhas do Minho ofereceram
a grande povoação, que se configurou nesse conjunto de etnias que
se reuniram em Minas, por ocasião da descoberta do ouro e dos
diamantes no coração da terra mineira. Esses componentes vieram de
todo o Brasil, imantizados. Como dizia o historiador, a pedra-ímã da
população de Minas Gerais foi o ouro. Dessa forma, o Brasil todo se
fez representar nessas montanhas e conseguiu-se fazer o encontro, a
identidade de um povo, a união das diferenças, compondo-se os
contrários e fazendo a dialética da história.

Dessa maneira, conciliando as diferenças, Minas Gerais pôde
assumir a identidade nacional de todos os povos que vieram de todas
as partes do Brasil, que, em suas montanhas, sentiram-se brasileiros
e lutaram pela liberdade e pela independência de uma pátria, que se
sentia unida, de Norte a Sul. Isso nunca ocorreu com outras cidades,
com outros povos da América Latina.

Devemos ao Instituto essa menção de gratidão à presença sempre
constante em nossas comemorações da Deputada Elbe Brandão, filha
dos grandes sertões de Minas, da saga de Guimarães Rosa, que
encima a verve, a força e a raça desse povo, tão deliciosamente
proclamada e cantada para o mundo inteiro.

Estava na América do Norte, como hóspede do governo americano,
quando lá se encerrava uma exposição de fotografias do Norte de
Minas, feitas por Mrs. Anne, senhora de Mr. Bradley, Diretor da United
Press no Brasil. Ela, inglesa, em 1971, fotografou todos os caminhos
percorridos por Guimarães Rosa, fazendo importantes registros
daquele sertão. Ela dizia, chorando, que nunca tinha imaginado que
houvesse um povo como aquele e que queria ser enterrada naquele
chão.

Faço um agradecimento especial à Assembléia, que, em nome do
povo de Minas Gerais, presta esta homenagem ao Instituto Histórico e
Geográfico de Minas Gerais. Quero agradecer ainda ao Deputado
Lafayette de Andrada, filho do meu incomparável amigo dos tempos
da universidade, o Andradinha, que, como Presidente da UEE, em
Ouro Preto, lançou a Campanha Nacional dos Educandários
Gratuitos, em 1952. Desde então, segui a sua brilhante trajetória, que
honra a nobre descendência do patriarca da independência.
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E, quando aqui ele falava sobre a Geologia, eu imaginava aquele
extraordinário nome da Geologia mundial, José Bonifácio de Andrade
e Silva, primeiro catedrático dessa matéria na Universidade de
Coimbra, criada por ele. Lá, ao se despedir, em 1917, na Academia de
Ciências de Lisboa, ele, que pertencia a numerosas academias de
ciências de toda a Europa, dizia que seguia para o Brasil. Em um texto
primoroso desenvolvido pelo Dr. Jorge Lasmar, ele dizia: “Vou para
uma terra onde os rios são todos navegáveis e piscosos, uma terra de
uma eterna primavera, onde as praias mais lindas do mundo se abrem
para abraçar o mar. Vou para uma terra para formar a grande
Lusitânia, o Brasil”.

O nosso agradecimento a esta Casa, que tem o legado do povo,
para em seu nome determinar as homenagens a quem deve fazer. O
Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, como a mais antiga
casa de cultura do Estado, tem, em sua proposta institucional, que a
ele incumbe zelar pela memória histórica de Minas e do Brasil. Nessas
memórias, estão as grandes lições de que não podem prescindir as
nações. Um povo sem história é um povo sem futuro, pois quem não
sabe de onde vem, não sabe para onde vai e nem mesmo onde se
encontra nos caminhos e descaminhos da vida.

É na cultura da sua história que os povos renascem de seus
desastres históricos. Já no seu tempo, Aristóteles dizia: “Quem não
conhece a história se condena a repetir os seus erros”.

Deixo aqui um resgate da dissertação de Cícero: “A história é a luz
dos tempos, a contemporânea do gênero humano, a depositária dos
acontecimentos, a testemunha da verdade, a alma das recordações, a
grande conselheira da vida humana, a mensageira dos séculos
passados. Sem ela, viveríamos a vergonhosa ignorância de tudo
quanto se perdeu e de tudo que nos precedeu”.

O século passado inscreveu-se na memória dos tempos como o
mais ensangüentado da história do mundo. Duas grandes guerras e
tantas outras pequenas produzidas pelas ideologias de grande beleza
intelectual, que, apropriadas pela patologia do poder, produziram
Estados autoritários e totalitários, com suas torturas desumanas nos
porões do poder e nos campos de concentração, para depois, em
agonia terminal, deixar seus povos com seus silos vazios e seus
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arsenais cheios.
Foi nesse calvário da história que nasceu a nova historiografia, uma

fonte brilhante que tem início na Escola de Frankfurt, na Alemanha,
com a liderança de Walter Benjamin, Adorno, Marcuse e outros.

O passado não é apenas o antecedente do presente, é sua fonte,
assim como no rio que atravesso está presentificado o seu passado,
que é a fonte de onde vêm as suas águas, apenas no tempo da
geografia.

Uma das principais responsabilidades do homem, já dizia Benjamin,
é revelar o esquecido, mostrar que o passado comportava outros
futuros diferentes e além desse que realmente está acontecendo. A
nova historiografia desenvolveu-se em diferentes abordagens e
seguimentos, mas, para Benjamin, o passado se presentifica no
agora. Nele todas as torrentes da história, seja da ciência, da
medicina, da literatura, das artes, da civilização, têm de ser tomadas
desde as suas origens, nos museus interativos e na história das
ciências, para que possamos saber a partir de onde continuamos a
caminhada para a revelação dos segredos da vida e da conquista da
ciência.

Todas essas fontes históricas deságuam com suas torrentes no
estuário da “agoridade”, termo que Benjamin marcou para a sua
expressão histórica.

E nela esse passado das ciências se presentifica. O passado
presentificado na agoridade torna-se, então, âncora em plataforma de
lançamento de futuros.

É interessante lembrar como isso se fez aqui em Belo Horizonte. Um
homem ligado a um partido conservador, como Juscelino Kubitschek
de Oliveira, um homem que, por conseguinte, é ligado a toda a beleza
da história de Diamantina, se apaixonava pela vanguarda e criou na
Pampulha o ninho dos modernistas. E o passado, enamorado da
vanguarda, com esse amor, gera futuros. E o futuro desse amor de
Juscelino foi Brasília, aqui ensaiado de tal maneira que se conserva o
passado e se abrem caminhos para o futuro.

A Europa se reunia, inspirada nessas lições, com suas chagas ainda
abertas, depois da última grande guerra, quando De Gaulle, um líder
cristão da França, e Konrad Adenauer, um líder cristão da Alemanha,
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passaram a considerar as razões por que a França e a Alemanha,
desde Napoleão Bonaparte, passaram a levar seus filhos para morrer
em suas guerras. E o que resultou de tudo isso? Desde o Bloqueio
Continental de Berlim, a Batalha de Iena, a destruição de sua
universidade, Hegel perdeu seu emprego como filósofo. Depois vem a
Guerra de 70, a Frank proustiana, e então novamente vem a
vingança. Paris é ocupada, e a Sala dos Espelhos, do Palácio de
Versailles, é proclamada, nas botas de Bismarck, o império alemão.
Depois disso, em 14, quando todo o mundo estava esperando que
houvesse despontado na Belle Époque, com seu esplendor, um novo
tempo de paz, de bondade e de fraternidade universal, o que
aconteceu? A Guerra de 14. E novamente os filhos da França, os
filhos da Alemanha eram sacrificados por razões muito discutíveis.
Não sei o que é superior à vida. Não há nada que supere o problema
e o processo da vida, que é a referência máxima da existência
humana. A vida, em todas as suas dimensões, a vida, pela qual se
fala tanto. Jean-Jacques Rousseau, em sua obra, que o transformou
no Copérnico da educação moderna, diz, em sua obra pedagógica,
que “viver é o ofício que pretendo ensinar”. Quando Jesus Cristo
passou aqui, disse aquela palavra para todas as culturas do mundo:
“Eu vim para que todos tenham vida, vida em abundância”. E o que
estamos fazendo com nossa civilização? Os caminhos da nossa
juventude, a esperança do futuro das nações, com as quais temos o
compromisso vital. São nossos filhos, filhos da nossa pátria, que não
podem ser cancelados do seu direito de existir, do seu direito de viver,
do direito de recriar o mundo, de marcar sua presença, de imprimir
sua face no mundo. Muitas vezes, Nietzsche, que defendia sua
eticidade em ritmo furioso, falava: “Minha obra é meu sudário”. Mas eu
tenho de imprimir minha face no mundo, como dizia Hegel. Mas a
minha obra, a minha face, impressa no mundo é com um sudário feito
com as cores do meu pranto, do meu suor e do meu sangue.

De Gaulle e Konrad Adenauer passaram a considerar isso e
lembraram da nova historiografia de Frankfurt, que era importante que
pensássemos na vida dos filhos da França, dos filhos da Alemanha,
dos filhos da Europa, e pudéssemos terminar com as grandes guerras
de todos os tempos, substituir o diálogo dos canhões pelo diálogo da
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razão e estabelecer, por conseguinte, mais ainda, produzir a dialética
dos corações; hoje, a própria filosofia, desde Pascal, e sobretudo
depois de Ortega y Gasset. Disse que logo que a razão se
desvencilhou do mito foi lançando sobre a construção da cultura
ocidental os seus raios, que vão iluminando o mundo, mas matando a
vida.

Hoje, estamos entendendo como Pascal, na sua obra feita por um
homem de virtudes monacais, escrevia sobre as paixões do amor,
onde cita uma frase tão conhecida: “O coração é que tem razões mais
fortes, razões que a razão desconhece”. Pois bem, Ortega y Gasset
foi muito criticado, mas agora estamos entendendo, na filosofia
nacional de nossos dias, que só temos duas coisas de realidade no
mundo, que são o fato e a relação. A relação é que cria a lei, e o fato
é que estabelece a relação do logos ordenador do mundo entre o fato
que antecede e o fato que sucede na dialética da história. Daí, a
própria lei, em sua definição, é a relação constante e necessária entre
um fato antecedente e um fato conseqüente.

Por conseguinte, desta maneira, agora voltamos a pensar que cabe
à razão, sim, iluminar os caminhos do coração para que a afetividade
do mundo estabeleça novamente o desenvolvimento da ascese, tão
querida por Platão, em “O Banquete”, a ascese de Eros para chegar
aos patamares altos da beleza que enfeita o amor. O que será do
coração se não houver festa para a felicidade? A nova historiografia
da Europa vem afirmando que o Instituto Histórico e Geográfico de
Minas Gerais quer levantar-se aqui, para redescobrir, para retomar a
memória brilhante da beleza de Minas Gerais. Como mineiros, de
nossa bateia na mão, dos cascalhos, dos escombros do
esquecimento, vamos encontrar o brilho da nossa gente, da nossa
história, dos exemplos, das lições que Minas tem e sempre teve para
oferecer ao Brasil.

Para quê? O que resultou de todas essas lutas do século mais
ensangüentado da história do mundo, o século passado? Eram dois
líderes religiosos. Marcaram um encontro oficial na Catedral de
Reims. Deram-se as mãos e, no culto daquela Catedral, abriram suas
fronteiras e começou a comunidade européia de fronteiras abertas.
Criaram novamente um novo tempo, um tempo em que se fazia a
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prosperidade da Europa, a prosperidade da União Européia, a partir
de uma comunidade assim sentida. Desta maneira, a historiografia de
Frankfurt vem mostrar isso. A nova historiografia só chegou à
Península Ibérica em 1985, e a Espanha transformou as ruínas de
seus castelos históricos em luxuosos paradores envolvidos da aura de
um passado que não enfrentava mistérios diante daquelas ruínas
nobres, mas que agora pode ser presentificada pelos homens de hoje,
que lá vão sentir toda a grandeza de um passado que ali se
presentifica para a prosperidade da Espanha, que encontrou o
caminho do seu progresso competindo com a França e com a Itália
em turismo.

Minas tem muito a fazer e a ganhar com seu grande passado e as
lições de sua ancestral sabedoria. O Instituto está empenhado em
resgatar sua memória, soterrada sob os escombros do esquecimento
neste país que sofre de amnésia crônica. É preciso um tratamento de
anamnésia, revelar os grandes homens da mineiridade, que
ensinaram o Brasil com as grandes lições de sua ancestral sabedoria.
O Brasil todo vinha estudar em Minas Gerais, diante do exemplo de
civismo de sua luta pelas dignidades humanas e honradez. Até a
família Vargas manda seus filhos do Oeste do Rio Grande do Sul para
descer pelo Prata, passar por Buenos Aires, pelas fronteiras de
Montevidéu, até o Rio de Janeiro, para ir estudar em Ouro Preto, no
Colégio Mineiro. Suas notas e sua vida ainda estão nos arquivos do
Colégio Estadual.

O Instituto está empenhado, por conseguinte, em retomar essa
grandeza por meio da revelação de tudo o que está esquecido na
história de Minas Gerais. João Pinheiro e Antônio Carlos Ribeiro de
Andrada, nas suas reformas pedagógicas, transformaram Minas na
reconhecida Capital pedagógica do Brasil, na voz de Campa Rébrica,
que às ocultas veio ver o que se estava fazendo na escola de
aperfeiçoamento.

E Minas vai continuar sua tradição de oferecer ao Brasil os melhores
estadistas de sua história, como sempre o fez em todo o seu passado.
É importante lembrar que o País precisa de Minas Gerais. Nos
momentos mais difíceis da história, vêm a nosso Estado como se
sobe a um altar, como faziam os gregos ao subir ao templo de Apolo,
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em Delphos, no Parnaso, a fim de pedir à pitonisa que profetizasse e
dissesse o que deviam fazer com os destinos de sua história. Aqui,
sobe-se a Minas, esta terra santificada, com essas montanhas
embebidas do sangue de Tiradentes. Eles vinham buscar, nos
descaminhos da história mineira, alguém que pudesse reconduzir às
trilhas da história dos caminhos do tempo.

Isso se fazia no passado. Um homem de extraordinária bondade,
inteligência, beleza, probidade, que foi Embaixador, Senador, poeta e
escritor, Francisco Otaviano de Almeida Rosa, encantado com Minas
Gerais, nos momentos mais difíceis, dizia: “Venha, oh, Minas Gerais,
lança a luz da sua estrela!”. E a aura de liberdade baixava sobre a
Baixada Fluminense. E então eles podiam retomar a consciência da
brasilidade, dos deveres cívicos, muitas vezes perdidos.

Pois bem, aqui isso aconteceu com os republicanos. Conforme diz
em carta para sua mulher, Campos Sales nunca tinha visto uma
indústria de improbidade como aquela. Naquele tempo, João Pinheiro
se afastara e se recolhera em Caeté por 12 anos, e foram buscar esse
homem de Minas para que o Brasil retomasse sua ancestral
dignidade. Então João Pinheiro, nascido no Serro, do lado de cá da
pedra redonda, como do outro lado da pedra redonda, nascia
Juscelino  Kubitschek  -  os dois grandes estadistas do século
passado -, veio para a Presidência da República.

Na primeira metade do século, de 1906 a 1956, ele foi um homem
de referência nacional. Na saga de sua reforma da educação, a sua
primeira ação aconteceu no próprio banquete de posse, no dia 7 de
setembro. No dia 28 de setembro, lançava a reforma pedagógica,
pois, como dizia o Conde d’Orsay em relação aos revolucionários
republicanos, não poderíamos fazer a revolução sem eles, mas não
poderíamos governar com eles. Era preciso criar a alma republicana,
um homem de virtudes republicanas. Então, cria-se a escola pública,
em pleno terror na França, quando ele era Presidente do Conselho de
Ministros, em 1793.

Dessa maneira, aqui também vieram buscar João Pinheiro em seu
esconderijo, em seu auto-exílio em Caeté, para que retornasse. Ele
criou o famoso Movimento do Jardim de Infância dos Deputados
Mineiros, que deram ao Rio de Janeiro e à Assembléia Nacional as
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páginas mais brilhantes de sua história, com grandes homens
revelados em torno dele.

O mesmo aconteceu recentemente, quando o Brasil estava sem
saber como fazer para sair da revolução e criar a redemocratização
nacional. Lembro-me do dia em que os Governadores de São Paulo e
de outros Estados se reuniram aqui, pedindo ao mineiro Tancredo
Neves que assumisse a liderança nacional. E ele o fez para criar a
nova república. Então volta novamente Minas Gerais a assumir seu
papel de grandeza para ensinar o Brasil com os exemplos de sua
probidade, seriedade, ética, conduta e segurança. Vem de novo,
Minas Gerais, mostrar ao Brasil os novos caminhos do futuro, da
prosperidade nacional.

Palavras do Sr. Presidente
Saúdo o Dr. Fernando Antônio Xavier Brandão, Presidente do

Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais; o Exmo. Deputado
Lafayette de Andrada, autor do requerimento que deu origem a esta
solenidade, e todos os presentes; o nosso Conjunto de Câmara da
Polícia Militar, que trouxe alegria para todos nós, nesta noite, com
essa apresentação. O Prof. Raymundo Nonato lembrou-me do meu
tempo do Minho. Fez-me lembrar de Braga, dos jardins de Santa
Bárbara, de Guimarães, o berço de Portugal e do pão saloio nas
taipas. Fiquei aqui me lembrando da minha passagem pelo Minho,
minhoto que fui por algum tempo. Quero também registrar que está
sobre a mesa um ofício da Deputada Elbe Brandão, Secretária de
Estado Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do
Jequitinhonha, Mucuri e São Mateus e do Norte de Minas, nos
seguintes termos: “Exmo. Sr. Presidente, gostaria de agradecer a
gentileza do convite para comparecer à reunião especial em
homenagem ao Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, pelo
seu centenário, no dia 30/8/2007, às 20 horas, no Plenário Juscelino
Kubitschek. Em razão de compromissos anteriormente agendados,
não poderei estar presente. No entanto, o Sr. Luiz Henrique Maia
Santiago, Assessor Especial do Sistema Sedvan - Idene -, estará me
representando. Na oportunidade, aproveito para me congratular com o
Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, na figura do seu
Presidente, o Dr. Fernando Antônio Xavier Brandão, pela homenagem
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merecida. Desejo sucesso a todos neste evento. Atenciosamente,
Deputada Elbe Brandão, Secretária de Estado”.

Quando no ano de 1907 o então Presidente do Estado, João
Pinheiro da Silva, fundou o Instituto Histórico e Geográfico de Minas
Gerais, quis dar a Minas uma entidade similar ao Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro, uma instituição que iniciou as reflexões sobre a
nação brasileira, que há pouco conquistara sua independência.

Ainda nos primórdios da república, num momento em que o
positivismo moldava as mentalidades e o imaginário nacionais e em
que Belo Horizonte nascia para ser a Capital de uma nova era, surgiu
nosso Instituto para fomentar os estudos sobre o espaço e o tempo
compreendidos na formação e no desenvolvimento das Minas Gerais.

Assim como o congênere nacional tinha o patronato de D. Pedro II,
que chegou a presidir 500 sessões, também entre nós todo
Governador de Estado, desde o fundador João Pinheiro, é recebido
em sessão solene e investido como Presidente de honra.

Se o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro incentivou a pesquisa
e publicação da primeira História do Brasil, a cargo de Francisco
Varnhagen, ainda no século XIX, importantíssimos estudos em todo o
terreno cultural constam, há um século, das atividades do Instituto
mineiro.

Grandes nomes da política, das artes, das letras, da magistratura,
do magistério e das atividades produtivas do Estado vêm integrando
seu quadro de sócios. Hoje é composto por médicos, engenheiros,
advogados, professores, juristas, empresários, que participam de
conferências e pesquisas nos campos da história, da geografia e das
ciências.

Uma biblioteca com cerca de 30 mil volumes e 2 auditórios são o
destaque de sua sede, na Rua dos Guajajaras, tão importantes para
Minas Gerais quanto sua revista, referência nacional na área.

Esta Assembléia, que já conta 172 anos de história, cenário desde o
império da construção política da província e do Estado, irmana-se ao
Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais na celebração deste
centenário.

Se hoje podemos contar com tantos estudos que se centralizam nas
peculiaridades culturais de nosso Estado, consubstanciando a
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valorização do tema da mineiridade - o conjunto de características
próprias de nossos cidadãos, cunhadas pelas singularidades de nossa
formação -, muito devemos aos trabalhos desenvolvidos pelos
membros e associados do Instituto.

Neste início de século e de inovações tecnológicas, em que o
mundo perde suas tradicionais fronteiras, o reconhecimento de nossa
identidade passa pela reflexão da geografia contemporânea e da
história imediata.

Esta, com certeza, é a missão que se descortina para nossos
pensadores: Minas Gerais, em rápido desenvolvimento e integrando-
se ao mundo em rápidas transformações, não pode furtar-se às lições
de sua rica experiência.

Portanto, confiamos no nosso Instituto, para que mantenha ativa a
ponte por onde circulam as idéias entre as diversas dimensões do
tempo neste espaço conhecido como as Minas Gerais.

À sua atual diretoria, que tanto honra os vultos que se alinham entre
seus patronos, nossos votos de confiança na abertura de mais um
século de profícuas atividades. Muito obrigado!

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os

agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da
convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a reunião especial de segunda-feira, dia 3, às 20
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 4ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS

DAS COMISSÕES PERMANENTES (§ 1º DO ART. 204 DO
REGIMENTO INTERNO) NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/8/2007
Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Zé Maia, Jayro Lessa, Agostinho Patrús
Filho, Antônio Júlio, Lafayette de Andrada e Sebastião Helvécio,
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária; o
Deputado André Quintão, membro da Comissão de Membros das
Comissões Permanentes (§ 1º do art. 204 do Regimento Interno).
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Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara
aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes
que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições
da Comissão. O Presidente acusa o recebimento da seguinte
proposição, para a qual designou o relator citado a seguir: em turno
único, o Projeto de Lei nº 1.368/2007 (Deputado Zé Maia). Passa-se à
1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. A Deputada Elisa Costa e o Deputado André Quintão se
retiram da reunião. Após discussão e votação, é aprovado o parecer
pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº 1.026/2007 com
as Emendas nºs 2, 4, 5, 9, 10, 44, 59, 65, 66, 76, 77, 89 e 90; com as
subemendas que receberam o nº 1 às Emendas nºs 7, 8, 13, 14, 20,
21, 42, 45, 58 e 64; com as Subemendas nºs 1 e 2 à Emenda nº 15; e
pela rejeição das Emendas nºs 1, 3, 6, 11, 12, 16 a 19, 22 a 41, 43, 46
a 57, 60 a 63, 67 a 75, 78 a 88 (relator: Deputado Agostinho Patrús
Filho). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião conjunta, com o edital a ser publicado, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2007.
Célio Moreira, Presidente - Eros Biondini - Djalma Diniz - Adalclever

Lopes.
ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/8/2007
Às 10h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Zé Maia, Agostinho Patrús Filho, Antônio
Júlio, Lafayette de Andrada e Sebastião Helvécio, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado André
Quintão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé
Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão
presentes que a subscrevam. Suspende-se a reunião. A Deputada
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Elisa Costa e o Deputado André Quintão se retiram da reunião. Às
11h4min são reabertos os trabalhos. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir
e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da
seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Teodoro Alves Lamounier,
Presidente da Cohab-MG, e Eduardo Lery Vieira, Presidente do Indi,
encaminhando informações relativas aos seus respectivos orçamentos
de investimentos, em cumprimento ao que determina a Lei de
Responsabilidade Fiscal; do Sr. Elmo Braz Soares, Presidente do
Tribunal de Contas do Estado, publicado no “Diário do Legislativo” de
17/8/2007. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projeto de Lei nº 7/2007 (Deputado Lafayette de Andrada); Projeto de
Lei nº 430/2007 (Deputado Sebastião Helvécio); Projeto de Lei nº
366/2007 (Deputado Jayro Lessa ), no 1º turno; e Mensagem nº
22/2007 (Deputado Agostinho Patrús Filho), em turno único. Passa-se
à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs
1.182/2007 com a Emenda nº 5 e pela rejeição das Emendas nºs 2, 3
e 4, apresentadas em Plenário; e 829/2007 na forma do Substitutivo nº
2, da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais (relator:
Deputado Lafayette de Andrada). Os Deputados Zé Maia, Jayro
Lessa, Lafayette de Andrada e Sebastião Helvécio se retiram da
reunião. Registra-se a presença dos Deputados Antônio Carlos
Arantes e Célio Moreira. O Deputado Antônio Júlio assume a
Presidência dos trabalhos. A seguir são aprovados os pareceres pela
aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 161/2007 na forma do
vencido no 1º turno (relator: Deputado Antônio Júlio) e 1.355/2007
(relator: Deputado Antônio Carlos Arantes); e pela aprovação, no 1º
turno, do Projeto de Resolução nº 1.287/2007 (relator: Deputado Jayro
Lessa); e dos Projetos de Lei nºs 587/2007 na forma do Substitutivo nº
1, da Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 e 2
(relator: Deputado Zé Maia); 465/2007 na forma do Substitutivo nº 1,
da Comissão de Constituição e Justiça; 895/2007 com a Emenda nº 1,
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da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Jayro
Lessa); 994/2007 (relator: Deputado Antônio Júlio); 1.249/2007
(relator: Deputado Sebastião Helvécio) e 1.415/2007 (relator:
Deputado Célio Moreira) na forma dos substitutivos que receberam o
nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça. O parecer sobre o
Projeto de Lei nº 700/2007, no 1º turno, deixa de ser apreciado em
virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado
Antônio Júlio. Na fase de discussão, em turno único, do parecer do
relator, Deputado Jayro Lessa, o qual conclui pela ratificação, por
meio de projeto de resolução, do regime especial de tramitação
encaminhado pela Mensagem nº 74/2007, o Presidente defere o
pedido de vista da matéria, feito pelo Deputado Antônio Júlio. O
Projeto de Lei nº 653/2007 é retirado da pauta por determinação do
Presidente da Comissão por não cumprir pressupostos regimentais.
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Registra-se a
presença do Deputado Zé Maia, que assume a Presidência dos
trabalhos. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Sebastião Helvécio, em que
solicita visita da Comissão à Diretoria da Hyundai Motores, para
estabelecer relacionamento com a empresa visando a instalação da
planta em Minas Gerais, especialmente, no Município de Juiz de Fora;
e Gustavo Valadares em que solicita seja realizada reunião para
debater a distribuição do Valor Adicionado Fiscal- VAF- na Mina de
Brucutu, no Município de São Gonçalo do Rio Abaixo, por se tratar da
maior mina de minério de ferro do mundo em capacidade inicial de
produção. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de agosto de 2007.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio - Elisa Costa - Lafayette de

Andrada - Sebastião Helvécio.
ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/8/2007
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Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Delvito Alves, Hely Tarqüínio,
Neider Moreira e Sargento Rodrigues, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Gilberto Abramo, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs
1.450, 1.461, 1.465 e 1.470/2007 (Deputado Gilberto Abramo); 1.460
e 1.467/2007 (Deputado Sebastião Costa); 1.454 e 1.462/2007
(Deputado Delvito Alves); 1.451, 1.457 e 1.469/2007 (Deputado Dalmo
Ribeiro Silva); 1.452, 1.459 e 1.466/2007 (Deputado Hely Tarqüínio);
1.456, 1.463 e 1.471/2007 (Deputado Sargento Rodrigues); 1.453,
1.464 e 1.468/2007 (Deputado Neider Moreira). Passa-se à 1ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.
Nesse momento, o Deputado Sargento Rodrigues, apresenta
requerimento em que solicita seja retirado de pauta o Projeto de Lei
Complementar nº 27/2007. Submetido a votação, é rejeitado o
requerimento. Nos termos do art. 136, § 3º, do Regimento Interno, o
relator, do Projeto de Lei Complementar nº 27/2007, Deputado Neider
Moreira, solicita a distribuição de avulso do referido parecer, que
conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
matéria na forma do Substitutivo nº 1. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os
pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e
pela juridicidade dos Projetos de Lei nºs 843/2007 com a Emenda nº
1, 979, 1.222, 1.425, 1.454 e 1.462/2007 (relator: Deputado Delvito
Alves); 1.102 na forma do Substitutivo nº 1, 1.283, 1.365, 1.410,
1.429, 1.451/2007 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 1.150,
1.188 e 1.282, ambos com a Emenda nº 1, 1.430/2007 (relator:
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Deputado Hely Tarqüínio, em virtude de redistribuição); 1.180, 1.208,
1.434, 1.437, 1.443, 1.456/2007 (relator: Deputado Sargento
Rodrigues); 1.418, 1.423, 1.433, 1.445, 1.453 e 1.464/2007 (relator:
Deputado Neider Moreira); 1.427 e 1.436/2007 (relator: Deputado
Gilberto Abramo); 1.439/2007 (relator: Deputado Sebastião Costa).
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos em que
se solicita sejam convertidos em diligência ao autor o Projeto de Lei nº
1.460/2007 e ao DER-MG o Projeto de Lei nº 1.468/2007. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião
extraordinária a ser realizada no dia 29/8/2007, às 17 horas,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de agosto de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves - Hely Tarqüínio -

Sebastião Costa.
ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/8/2007
Às 10h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Zé Maia, Agostinho Patrús Filho, Antônio
Júlio, Lafayette de Andrada, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara
aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes
que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições
da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência
publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre
parênteses: ofícios dos Srs. Onaur Ruano, Secretário Nacional de
Seguranaça Pública e Nutricional do Ministério de Desenvolvimento e
Combate à Fome; Paulo de Tarso Almeida Paiva, Presidente de
BDMG; Vereadores Vérdi Lúcio Melo e José Celso de Assis,
respectivamente, Presidentes das Câmaras Municipais de Varginha e
Itabira; Vereadora Edna Sandra Martins, Presidente da Câmara
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Municipal de Araraquara; Sônia Maria Gandra Silva, Gerente-Geral da
Caixa Econômica Federal (23/8/2007); Toribio Cordeiro Neto e João
Aurélio Tabosa, respectivamente, Presidente e Secretário da
Associação de Moradores Pró-Melhoramente do Bairro Rua Nova, de
Aimorés. A seguir o Presidente faz a leitura da justificativa da
ausência do Deputado Jayro Lessa na reunião e acusa o recebimento
do Projeto de Lei nº 1.297/2007, no 1º turno, para a qual designou
relator o Deputado Antônio Júlio. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A Deputada
Elisa Costa se retira da reunião. Após discussão e votação é aprovado
o parecer pela ratificação do regime especial de tramitação
encaminhado pela Mensagem nº 74/2007, o qual conclui pela
apresentação de projeto de resolução (relator: Deputado Jayro Lessa);
e são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação,
no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 700/2007 com as Emendas nºs 1
e 2, da Comissão de Constituição e Justiça e 1.297/2007 (relator:
Deputado Antônio Júlio); 1.082 (relator: Deputado Agostinho Patrús
Filho, em virtude de redistribuição); 1.084/2007 (relator: Deputado
Agostinho Patrús Filho); 1.129/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, e 1.237/2007 (relatora: Deputada
Elisa Costa); e os pareceres pela rejeição dos Projetos de Lei nºs 7 e
653/2007 (relator: Deputado Lafayette de Andrada). Registra-se a
presença da Deputada Elisa Costa e do Deputado Sebastião Helvécio.
O Presidente determina a distribuição em avulso do parecer que
conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.324/2007 com as
Emendas nºs 1 a 3, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Zé Maia). O parecer sobre o Projeto de Lei nº 366/2007, no
1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo
regimental pelo relator, Deputado Antônio Júlio. Os Projetos de Lei nºs
994, 1.356, 1.357 e 1.415/2007 são retirados da pauta por
determinação do Presidente da Comissão por não cumprirem
pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a reunião extraordinária, de amanhã, dia
30/8/2007, às 10 horas, para apreciação do Projeto de Lei nº
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1.324/2007, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 29 de agosto de 2007.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio - Elisa Costa - Lafayette de

Andrada - Sebastião Helvécio.
ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/8/2007
Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Zé Maia, Antônio Júlio, Lafayette de
Andrada e Sebastião Helvécio, membros da supracitada Comissão.
Estão presentes, também, os Deputados Irani Barbosa, Fábio Avelar e
Luiz Humberto Carneiro. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros da
Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater o Decreto nº 44.309, de 2006, outros
decretos e portarias que tratam da questão ambiental e os critérios
adotados para a proposição do Termo de Ajuste de Conduta - TAC -
pelos órgãos ambientais e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: comunicação do Deputado Jayro Lessa justificando
sua ausência na reunião. A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião para ouvir os Srs. Paulo Teodoro de Carvalho, Secretário
Executivo do Comitê Gestor de Fiscalização Integrada; Augusto Horta,
Chefe de Gabinete, representando José Carlos de Carvalho,
Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável; Eduardo Martins, Diretor de Monitoramento e
Fiscalização Ambiental, representando Humberto Candeias
Cavalcanti, Diretor-Geral do Instituto Estadual de Florestas - IEF; Alice
Beatriz Pereira Soares, Diretora de Monitoramento e Fiscalização
Ambiental; Alexandre Magrineli dos Reis, Chefe de Gabinete,
representando José Claudio Junqueira Ribeiro, Presidente da
Fundação Estadual de Meio Ambiente - Feam -; Marília Carvalho de
Melo, Diretora de Monitoramento e Fiscalização, representando Cleide
Izabel Pedrosa de Melo, Diretora-Geral do Instituto Mineiro de Gestão
das Águas - Igam -; Cel. PM Reinaldo Martins, Diretor do
Departamento de Meio Ambiente e Trânsito da PMMG, que são
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convidados a tomar assento à mesa. Registra-se a presença do Cap.
Washington Luiz, Chefe de Seção de Gestão Logística da Diretoria de
Meio Ambiente, da PMMG. A Presidência concede a palavra aos
Deputados Antônio Júlio e Lafayette de Andrada, autores do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. A Deputada Elisa Costa e o Deputado Zé Maia se
retiram da reunião. O Deputado Sebastião Helvécio assume da
Presidência dos trabalhos. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência
retoma os trabalhos ordinários da reunião. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para reunião extraordinária a
realizar-se em 30/8/2007, às 10 horas, para apreciação do Projeto de
Lei nº 1.324/2007, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2007.
Célio Moreira, Presidente - Cecília Ferramenta - Inácio Franco -

Sebastião Costa.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.367/2007
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Deputado Agostinho Patrús Filho, o projeto de lei em

epígrafe tem por finalidade instituir o Prêmio Destaque Escolar Tristão
da Cunha.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, e considerada jurídica, constitucional e legal na
forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Agora, compete a este órgão colegiado apreciar a matéria quanto ao
mérito, nos termos do art. 102,VI, c/c o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.367/2007 pretende instituir o Prêmio Destaque

Escolar Tristão da Cunha, destinado a reconhecer, valorizar e divulgar
o desempenho de escolas da rede pública na execução de projetos
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relevantes para suas comunidades.
A busca constante do aprimoramento escolar é o objetivo final do

projeto de lei em análise, o que o torna, de forma inquestionável,
meritório e oportuno. A convivência escolar é fonte fundamental na
educação de uma pessoa, pois é nesse ambiente que são construídas
as bases da cidadania, com a absorção de conhecimentos
tradicionais, a formação de visões de mundo e de opiniões sobre a
atualidade.

O aprendizado desenvolvido pela escola deve ser aliado das
práticas cotidianas e sociais, proporcionando maior confiança entre as
pessoas e equilíbrio para enfrentar as adversidades da vida. Dessa
forma, as atividades escolares devem considerar as características de
cada comunidade para, de forma eficiente, combinar o respeito às
tradições, a tolerância à diversidade e a incorporação de inovações.

Observe-se que a proposta contida na proposição em tela procura
motivar a iniciativa de alunos, professores, servidores públicos, pais e
colaboradores das comunidades a que pertencem as escolas para a
execução de projetos educacionais e culturais de interesse comum.
Provocar a união da comunidade escolar para a discussão de seus
problemas específicos e implementação das soluções mais
adequadas é, com certeza, um grande passo para melhorar a
qualidade da educação pública no Brasil. A busca de práticas
educacionais conjugadas com os interesses e características
específicas de cada local, certamente, possibilitará a superação de
problemas.

Com relação à escolha do nome para o prêmio proposto, cabe
esclarecer que Tristão da Cunha é uma das mais importantes
personalidades da política nacional, com atuação decisiva em
momentos cruciais da história da República brasileira.

Iniciou sua vida profissional como docente no Colégio Pedro II, no
Rio de Janeiro, e catedrático no Curso de Economia e Estatística no
Colégio Universitário da antiga Universidade do Brasil. Na carreira
pública, foi Promotor, Vereador e Deputado Estadual e Federal por
várias legislaturas. Participou da Constituinte Mineira de 1935 e foi um
dos signatários do Manifesto dos Mineiros, em oposição à ditadura do
Estado Novo, em 1943. No governo estadual de Juscelino Kubitschek,
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exerceu o cargo de Secretário da Agricultura, Indústria e Comércio e,
de 1951 a 1953, foi titular da Secretaria de Finanças.

Por fim, cabe salientar que o Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça, visa a corrigir inadequações de
natureza jurídica e aprimorar o projeto de acordo com a técnica
legislativa.

Conclusão
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.367/2007 em turno único, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2007.
Vanderlei Jangrossi, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 5 DE SETEMBRO DE 2007

ATA
ATA DA 52ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 30/8/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana e José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discurso do
Deputado Padre João; aprovação - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª Fase:
Discussão e Votação de Proposições: Inexistência de quórum especial
para votação de proposta de emenda à Constituição - Votação, em 1º
turno, do Projeto de Lei nº 1.182/2007; requerimento do Deputado
Ademir Lucas; deferimento; discursos dos Deputados Carlos Pimenta,
Getúlio Neiva, Luiz Tadeu Leite e Weliton Prado - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Roberto

Carvalho - Dinis Pinheiro - Adalclever Lopes - Ademir Lucas -
Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Antônio Carlos Arantes -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Delvito Alves - Dimas
Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Elisa Costa - Elmiro
Nascimento - Eros Biondini - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia
Brandão - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - Juninho
Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Tadeu Leite -
Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João -
Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso -
Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Vanderlei Jangrossi
- Vanderlei Miranda - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
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Ata
- O Deputado Sebastião Costa, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

leitura da ata da reunião anterior.
O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discuti-

la, o Deputado Padre João.
O Deputado Padre João - Sr. Presidente, o Secretário “ad hoc” leu a

longa ata, que nos permitiu ter acesso a detalhes sobre a votação do
Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado. Aproveito para saudar o
relator, Deputado Agostinho Patrús Filho, pelo dedicado trabalho, por
ter também valorizado a participação dos Deputados por meio de
emendas. Mas a ata também relatou a presença de Deputados
durante a votação, e houve várias solicitações para se conferirem, de
fato, os Deputados que votaram. Quero dizer que não estivemos em
Plenário, porque estávamos acompanhando a Comissão de Direitos
Humanos, assim como os Deputados Durval Ângelo, João Leite, Ruy
Muniz e Luiz Tadeu Leite.

Quis fazer esse comentário, porque, desde já, durante a abertura
desta reunião, faço uma solicitação a respeito do que vimos ontem,
em Ponte Nova. Ouvimos familiares, Delegados, Corregedores. E o
que está claro para nós - creio que este seja o mesmo sentimento dos
Deputados João Leite, Durval Ângelo, Ruy Muniz e Luiz Tadeu Leite -
é que os Corregedores que estão lá, ouvindo os familiares e, os
policiais, não nos despertaram nenhuma confiança. Assim, no início
deste dia, se temos de fato respeito à vida, se queremos justiça, se
queremos transparência, não podemos abrir mão da CPI. Não temos
outro instrumento de confiança para apurar esse escândalo que foi a
chacina na cadeia de Ponte Nova. Foi brutal.

Na verdade, em nível de percentual, é a maior do País. Houve mais
de 100 mortos em Carandiru, mas lá havia mais de mil presos. Em
Urso Branco, no Norte do País, foram 27 mortos, mas o número de
presos era bem maior. Então, em vista do número de presos e de
mortos no espaço, é a maior do País. Então, em vista do temos, até o
momento, nenhum outro instrumento, a não ser a CPI, para apurar,
fazer justiça, punir os responsáveis. Ficou claro, sem fazer nenhum
prejulgamento, que houve, no mínimo, omissão, mas está certo
também que houve cumplicidade. Portanto, saudando o relator do
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PMDI, Deputado Agostinho Patrús Filho, quero dizer que não basta
nenhum planejamento, por mais arrojado que seja, se não houver
políticas públicas para os menos favorecidos, para aqueles que não
podem fazer nada, como os presos. Aliás, a questão de Ponte Nova
não é um caso isolado.

Assim, essa é a minha solicitação aos nobres colegas Deputados.
Aqui está a nossa Líder, Deputada Elisa Costa, a quem reitero, pela
sensibilidade que tem em relação à pessoa humana, que não
podemos abrir mão da CPI para apurar esse escândalo para o País e
para o mundo. Abrir mão significa registrar também a nossa omissão
em relação à vergonhosa tragédia ocorrida na cadeia pública de Ponte
Nova.

O Sr. Presidente - Não há retificação a ser feita. Não havendo mais
quem sobre a ata se manifeste, dou-a por aprovada.

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta, uma vez que
não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há

quórum especial para votação de proposta de emenda à Constituição,
mas que o há para a apreciação das demais matérias constantes na
pauta.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.182/20 07, do
Governador do Estado, que acrescenta dispositivo à Lei nº 14.699, de
6/8/2003, que dispõe sobre formas de extinção e garantias de crédito
tributário e dá outras providências. A Comissão de Justiça concluiu
pela constitucionalidade do projeto com a Emenda n° 1, que
apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela
aprovação do projeto e pela rejeição da Emenda n° 1 , da Comissão de
Justiça. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de
Fiscalização Financeira, que opina pela aprovação da Emenda n°5,
que apresenta, e pela rejeição das Emendas n°s 2, 3  e 4. Vem à mesa
requerimento do Deputado Ademir Lucas solicitando a votação
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destacada do § 2° do art. 10-A da Lei n° 14.699, a que se refere o art.
1º da Emenda n° 5. A Presidência defere o requerime nto, de
conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno.
Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Carlos
Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, solicitei a palavra para
encaminhar esse projeto por dois motivos. O primeiro é que temos,
efetivamente em nossas mãos, a oportunidade, talvez única, de fazer
justiça a uma parcela da população mineira, principalmente àquela
superior a 70 anos, embora discordemos da idade estabelecida no
projeto pelo Governador do Estado, por entendermos que a idade
ideal é a universalmente celebrada como terceira idade: 65 anos. Mas
não deixa de ser um grande avanço por parte do governo pedir
prioridade aos credores de precatórios de natureza alimentar, com
idade superior a 70 anos.

Faço os dois comentários: primeiro, cumprimento o Governador por
sua sensibilidade, por entender que o Estado tem e deve ter um
compromisso com as pessoas da terceira idade de Minas Gerais, não
só em pagamento de precatório de natureza alimentar, mas também
em todos os sentidos. A pessoa, quando chega a essa idade, já
participou ativamente do processo de construção e reconstrução deste
Estado. E são raríssimas as ocasiões e oportunidades em que
efetivamente o idoso pode fazer valer a sua idade. Tudo começou
com o Estatuto do Idoso em 2003, e, depois dele, inúmeras leis foram
somando-se, embora muitas não tenham aplicabilidade prática para
atender ao idoso, a não ser no transporte, no Município.

Há dificuldades em relação aos transportes intermunicipais e de
aeronaves, da aviação comercial. Está na lei, mas, chegando lá, a
cota das passagens está esgotada. No Brasil como um todo, a
atenção à saúde do idoso tem de ser vista por outro prisma. Não
temos sequer um local com geriatra ou fisioterapeuta, com
conhecimento em geriatria, para atender ao idoso. A dificuldade é
muito grande.

O governo encaminhou esse projeto, que temos de aplaudir e votar.
Por algum motivo ou outro, alguns companheiros querem adiar a
votação, mas chegou a hora. Recebi cerca de 70 “e-mails” e visitas de
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pessoas da terceira idade, solicitando agilizar a votação desse projeto.
Não vejo razão para adiarmos por alguns dias ou algumas semanas
essa votação. Seria o momento de a Assembléia Legislativa dar uma
resposta e nos integrarmos a essa lista de benefícios ao idoso.

Sr. Presidente, por outro lado, tenho em mãos o jornal “Estado de
Minas” de ontem, quarta-feira, 29/8/2007, que divulgou matéria sobre
o bloqueio de R$376.000.000,00 do Fundo de Participação de Minas
Gerais pela Justiça Federal, alegando que o Estado não está
cumprindo os preceitos da Emenda à Constituição nº 29. Uma das
alegações do Juiz Federal é que o Estado está deixando de pagar os
precatórios da área da saúde. Temos, então, uma resposta, não
imediata, a um projeto nosso. O projeto do Governador Aécio Neves
foi anterior a essa decisão do Juiz.

É um absurdo o que ocorre em termos de saúde pública no País.
Por um lado, vemos a Justiça Federal, acatando decisão jurídica, ação
civil pública, determinar a apreensão de quase R$400.000.000,00 de
Minas Gerais; por outro, o descaso em que o País vive em relação à
saúde pública. O que ocorre no Nordeste, nos Estados de Alagoas,
Ceará e Pernambuco - uma revolta generalizada do setor da saúde
pública no que diz respeito ao atendimento de urgência e emergência,
deixando milhares de pessoas sem atendimento - está prestes a
explodir no Sudeste, em São Paulo e Minas Gerais, pois não há
nenhuma forma de atendimento no setor de urgência e emergência
em nosso país. Hoje, a televisão mostrou que há 48 mil pessoas em
Minas Gerais à espera de atendimento na área de otorrinolaringologia,
para fazerem cirurgia na cavidade oral ou nasal. Isso é um absurdo. O
governo federal está fazendo um esforço sobre-humano para fazer
valer a CPMF, que poderia injetar R$40.000.000.000,00 por ano na
saúde pública. Não estamos vendo nenhuma palavra, nenhuma ação,
para se destinar a CPMF ao atendimento de urgência e emergência.
Ela foi criada para o atendimento e também para o pagamento de
precatórios da saúde. Estamos vendo hospitais quebrados,
fornecedores que não atendem mais aos hospitais públicos. É um
absurdo o que está acontecendo.

Na cidade de Manga, está aqui o companheiro Paulo Guedes, há
um único hospital para atender seus 30 mil habitantes, além da região



252

e da reserva indígena de São João das Missões, e está prestes a
fechar suas portas por uma dívida de R$350.000,00, e a Justiça
Federal manda seqüestrar quase R$400.000.000,00 dos cofres do
Estado de Minas Gerais.

Se tivéssemos uma Secretaria inoperante, sem programas, que não
tivesse uma das maiores autoridades de saúde pública deste país, o
Secretário Marcus Pestana, poderíamos até pensar que é normal.
Entretanto, temos um programa de saúde, lançamos o Pró-Hosp e
estamos prestes a lançar o Pró-Hosp de urgência e emergência
exatamente para atender a demanda deixada pelo SUS, que não traz
mais recursos. Agora, está liberando R$2.000.000.000,00 na marra,
porque está vendo as coisas pipocarem no Nordeste brasileiro. Se
não tivéssemos uma Secretaria como nossa, uma grande
determinação do governo Aécio Neves de injetar na saúde pública, de
socorrer os hospitais por meio de vários programas, poderíamos até
aplaudir essa decisão. Entretanto, no andar da carrruagem, no esforço
que fazemos, no esforço que a Comissão faz em constantes reuniões
com o Secretário e com o Fundo Estadual de Saúde em busca de
soluções com propostas honestas e aplicáveis, não podemos
entender o seqüestro de recursos pelo governo federal, pela Justiça
Federal.

Sr. Presidente, termino, fazendo um apelo para que possamos votar
esse projeto sobre a prioridade dos precatórios alimentares.
Atenderemos centenas de pessoas em Minas Gerais com idade
superior a 70 anos que não podem mais trabalhar, que estão
sofrendo, e encontram na ação do governo Aécio Neves uma grande
oportunidade de ter acesso a algo por que lutam há tantos anos e que
passou de forma insensível pelos governos passados. Defendo que,
nesta manhã, nesta reunião marcada para votar projetos importantes,
possamos dar a resposta do Legislativo, votando essa proposição do
governo do Estado, que atenderá a tantas pessoas necessitadas
acima de 70 anos. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Com a palavra, para
encaminhar, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Deputadas, Deputados,
o projeto em questão, originário do Governador do Estado, dá
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esperança para centenas e centenas de famílias que vivem em
dificuldades há muitos anos, em função da ordem cronológica adotada
pelo Tribunal da Justiça do Estado de Minas Gerais para o pagamento
de precatórios. Essa ordem obedece à entrada do processo, e não à
necessidade das famílias, das pessoas. O governo do Estado envia o
Projeto de Lei nº 1.182/2007 a fim de privilegiar as pessoas que têm
precatórios de natureza alimentar. Esclareço que precatório diz
respeito apenas a comida, são salários retidos, vantagens funcionais e
etc. Nada mais justo do que priorizar pela idade. Muitos questionarão
que a idade poderia ser reduzida para 65 anos, houve emendas
propondo 60 anos, e até entendemos que seria válido. No entanto,
temos o progresso da medicina e no próprio plenário vemos muitos
companheiros com energia total e na faixa dos 60 anos. Há mais
qualidade de vida no Brasil. A idéia do governo é tentar resolver
primeiro os problemas maiores.

Várias emendas foram apresentadas, e fizemos uma que propõe o
seguinte: em vez de apenas o credor ter o direito, deverá ser colocado
no texto que o credor originário tem o direito. Por quê? Porque, em
verdade, uma grande parcela dos credores de precatórios já morreu.
A mulher já morreu, e os filhos estão na faixa de 50 a 60 anos. São
anos e anos, sem ter esse direito assegurado.

Há um caso específico que conheço de Governador Valadares, em
que o cidadão morreu em 1975, teria hoje 96 anos de idade, sua
esposa morreu, há 2 anos, com 87 anos de idade, e os filhos
encontram-se em situação dificílima. São seis filhos que passam as
maiores dificuldades e precisam desse recurso.

Nossa proposta é que votemos o projeto como ele está. Não adianta
discutir com a Fazenda, porque eles já fizeram as contas de quanto
eles podem pagar ou não. Se aprovarmos a redução da idade de 70
anos para 65 anos ou para 60 anos, não haverá o pagamento, o
dinheiro disponível. A partir dessa lei que a Assembléia votará talvez
ainda hoje - e houve um pedido para que ela seja votada só na terça-
feira -, pelo menos, será feita justiça com aquelas pessoas que, ao
longo de toda sua vida, lutaram, trabalharam, adquiriram seus direitos
e não foram aquinhoadas. Quero dizer especialmente às pessoas do
interior. Quando houve a publicação no “Minas Gerais” e as emendas



254

apareceram, recebemos correspondências de várias partes do
Estado, pedindo-nos para incluirmos e lutarmos por esse dispositivo e
aceleramos o processo para que a lei fosse aprovada e o início do
pagamento fosse ainda neste ano. Há determinadas coisas que não
podemos postergar muito. Trabalhamos com pessoas de mais de 70
anos que precisam receber seus precatórios e direitos e, sobretudo,
cujas famílias foram completamente destruídas pelo tempo e pela
ausência do Estado, ao não cumprir a ordem de precatória com base
na idade. Apresentamos também uma outra lei pedindo o
reordenamento do estágio de precatório por idade. Infelizmente,
fomos vencidos na Comissão de Constituição e Justiça. Não
vencemos essa etapa, mas é importante que o projeto está aqui e,
talvez em um futuro próximo, tenhamos a oportunidade de conseguir
uma vitória com uma redução maior dessa idade, dependendo da
disponibilidade do caixa do Tesouro. A lei é autorizativa, mas diz de
forma clara: será dentro da disponibilidade do caixa do Tesouro. Se o
governo tem uma conta - e nós fizemos, mais ou menos, essa conta:
são 88 pessoas beneficiadas pelo projeto de lei - ampliando-se para o
credor originário, iremos para 200 pessoas, e é bastante possível que
o Estado possa pagar esses precatórios ainda este ano. Quero
cumprimentar o governo do Estado por estar praticamente quitada a
sua dívida com os credores de pequenos precatórios, aqueles até
R$11.000,00. Aliás, há disposição para também acertar com as
pessoas que têm R$12.000,00, R$13.000,00 para receber, abrindo
mão desses R$2.000,00. Então, há, em Minas, uma quitação como eu
nunca vi. Há muito tempo não vejo o governo pagar precatório, e está
pagando. Esta é uma boa iniciativa do Governador Aécio Neves, que
deve ser complementada pela nossa ação, como Deputados.

Pediria, então, que aprovássemos a lei na sua inteireza, à exceção
do § 2º, porque tudo aquilo que é concedido no novo art. 10-A, o art.
1º do substitutivo, fruto da Emenda nº 5, é retirado pelo § 2º. Ou seja,
o § 2º elimina toda a benesse que está no “caput” do art. 10-A. Então,
peço aos companheiros que prestem atenção nesse § 2º, pois não
podemos permitir sua aprovação. O meu pedido de destaque é
justamente em função disso: o § 2º anula o direito contido no art. 10-A.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Foi muito bom poder falar sobre
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assunto, pois há muitas pessoas angustiadas esperando uma solução
nossa, da Assembléia de Minas, com relação a esse Projeto de Lei nº
1.182.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Luiz Tadeu Leite.

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o
Projeto de Lei nº 1.182/2007, de iniciativa do governo do Estado, cria
uma medida salutar inédita, pelo menos em Minas, que é priorizar
aqueles cuja idade superou os 70 anos, para que tenham direito a
receber preferencialmente os precatórios.

Anteriormente à minha palavra, o Deputado Getúlio Neiva discorreu
com a sua proverbial competência exatamente sobre essa novidade.
É uma benesse, é um benefício. O governo do Estado merece
aplausos quando toma a iniciativa de priorizar aqueles que chegaram
numa idade que, se permanecerem na longa fila dos precatórios,
provavelmente não terão, em vida, o direito satisfeito. Apenas após
seu falecimento, como acontece muito freqüentemente, essas
pessoas acabam sendo lembradas e seus herdeiros usufruem esse
direito. O que deseja o projeto de lei, portanto, é criar justiça. Todos
nós ansiamos pela justiça. Queremos que seja praticada.

Tenho certa vivência junto aos aposentados e aos pensionistas,
porque nosso escritório de advocacia em Belo Horizonte, desde 2003,
tem algumas centenas de ações previdenciárias de revisão de
aposentadorias e de pensões que ajuizamos contra o governo federal,
contra o INSS. Há aproximadamente 1.200 ações que são
acompanhadas pelo nosso escritório junto à Justiça Federal.
Evidentemente, por estar exercendo o cargo de Deputado Estadual,
não estou mais à frente do escritório, mas convivi e tenho convivido
com essa realidade em que quase todas as pessoas estão em torno
dos 70 anos. Na Justiça Federal, há uma preferência apenas pelo
interesse e pelo trabalho dos Juízes. Não há um direito previsto em
lei, como pretende fazer no governo do Estado, S. Exa., o
Governador. Estamos neste momento, exatamente buscando fazer
justiça. Conheço a realidade de muitos e muitos que aguardaram, que
esperaram, que tinham direitos a serem satisfeitos, mas não puderam
esperar tanto. Chegaram aos 60, aos 65, aos 70, aos 80 anos e
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morreram sem usufruir seus direitos.
Acho importante também, Deputado Getúlio Neiva, que o § 2º desse

artigo seja suprimido. Apoio o destaque de V. Exa., para não haver
incoerência no sentido e no objetivo que deseja S. Exa., o
Governador. Se o Governador Aécio Neves mandou para esta Casa
um projeto que dá a quem tem mais de 70 anos prioridade para
receber esse benefício, nenhum outro artigo pode contrariar essa
orientação, que é o princípio do projeto de lei.

É importante que esta Casa vote isso rapidamente, porque a demora
sempre favorece o infortúnio, sempre favorece uma situação que não
queremos. Muitos amigos, irmãos, companheiros e cidadãos, que têm
direito a receber precatórios, acabam não podendo recebê-los em
vida. Queremos, tanto nas ações previdenciárias que ajuizamos
perante o governo federal, como aqui neste projeto de lei -, e o
espírito é o mesmo -, fazer com que essas pessoas sejam lembradas
ainda em vida.

Portanto, minha palavra é de aplauso e de apoio a esse projeto. A
iniciativa do Governador Aécio Neves não surpreende ninguém nesta
Casa, pois conhecemos seu espírito público, sua vontade de fazer
justiça e de atender os que mais precisam. São nossas modestas
considerações, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, demais Deputados,
concordo, em parte, com o que foi dito aqui por alguns Deputados.

O objetivo do projeto é fazer justiça, mas, infelizmente, da maneira
como está, não faz justiça; ao contrário, faz injustiça. E por quê?
Porque precatórios são dívidas que o Estado tem para com os
cidadãos que, pagando em dia seus impostos, muito contribuíram
para com o desenvolvimento de Minas Gerais. Naturalmente, o Estado
já deveria ter quitado essa dívida.

Se o cidadão não paga sua conta de luz, tem sua energia cortada;
se atrasa o pagamento da conta da Copasa, tem cortado o
fornecimento de água, que, aliás, está a preço de vinho - o valor subiu
absurdamente acima da inflação. Se não paga IPTU, são-lhe
cobrados juros; se não paga o IPVA, tem seu carro apreendido e
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ainda paga multa. A empresa que não quita seus débitos com o
Estado, não recebe nota fiscal, é responsabilizada, processada e tem
seu nome negativado.

Para o Estado, o cidadão tem que andar na linha, em dia, senão lhe
sobrevêm os rigores da lei. Mas, quando é o Estado que lhe deve,
infelizmente fica sem pagar. Passa o resto da vida da pessoa
devendo-lhe, ou, quando muito, pagando, sabe-se lá quando, a seus
filhos, netos ou tataranetos. Isso é um absurdo, uma humilhação, uma
maldade.

O projeto estabelece prioridade para quem tem mais de 70 anos. Aí,
pergunto: só depois da morte o cidadão vai receber? Qual é a
expectativa de vida no Brasil? Para homem, 68 anos, mas o projeto
estabelece a idade de 70 anos paras efetuar o pagamento. Ora, só
para fazer demagogia e divulgar na mídia que está priorizando os
idosos e resolvendo o problema dos precatórios? Isso é hipocrisia,
com o que não podemos concordar de maneira nenhuma.

Por isso, é muito importante que esta Casa faça justiça, preocupada
com a dignidade humana, com os idosos que levam sua vida com
sacrifício e, às vezes, não conseguem comprar um remédio ou pagar
o valor absurdo da energia elétrica. Que eles possam receber os
precatórios pelo menos aos 60 anos, que, aliás, é a idade em que a
Constituição Federal passa a considerar o cidadão um idoso.

Que seja, então, acatada a emenda que o PT e o PCdoB
apresentaram nesta Casa. No mínimo, os Deputados têm de fazer
justiça. Isso não significa nada para os cofres do Estado, além de ser
um direito do cidadão receber o que lhe é devido. É um direito. Se é
precatório, o Estado tem de pagar.

Como eu já disse, o Estado penaliza com mão pesada seus
devedores; mas, na hora de fazer justiça, sobretudo com os idosos,
isso ele não faz, haja vista que ainda não é cumprida a lei aprovada e
sancionada há anos nesta Casa sobre o direito a transporte
intermunicipal gratuito para idosos e deficientes físicos. No nível
nacional, a duras penas e com fiscalização, a gratuidade está
funcionando, mas, em nível estadual, não. É outra injustiça contra os
idosos do nosso Estado.

É tudo tão simples. Basta ter sensibilidade. Não custa nada aos
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Deputados mineiros aprovar uma emenda passando para 60 anos a
idade para o recebimento dos precatórios. Qual será o impacto
financeiro disso? O que custa aprovarmos a emenda proposta? Isso
não é nada para um Estado que tem um orçamento de
R$32.000.000.000,00. É muito dinheiro, e ele ainda vai dizer que não
consegue honrar com seus compromissos de pagar os precatórios
aos idosos? Ora, é um absurdo.

Solicitamos ao conjunto das bancadas dos diversos desta Casa a
sensibilidade de aprovar nossa emenda. Se o governo tiver a vaidade
de autoria, nós a dispensamos. Não queremos a autoria. O governo
mesmo pode emendar o projeto, se é que quer divulgar isso e fazer
publicidade. Não tem problema. Ele mesmo faz a emenda e divulga a
notícia. O que nos importa é que garanta que os precatórios sejam
recebidos aos 60 anos, porque, relembro, a expectativa de vida dos
homens brasileiros é 68 anos, e o projeto prevê 70 anos. Isso, aliás, é
inconstitucional, ilegal, imoral, injusto, é descompromissado com a
dignidade humana e com o direito do cidadão.

O governo precisa reconhecer, autenticar e usar seu braço nesta
Casa para legalizar um ato totalmente injusto e injustificável. O Estado
tem obrigação de pagar seus precatórios, mas infelizmente não os
paga. Se essa emenda não for aprovada, não atrapalharemos o
projeto, vamos aprovar a idade de 70 anos, mas podem ter certeza de
que a população, pelo resto da vida, cobrará isso do Governador. Se
houver ações na Justiça, o projeto poderá ser alterado, porque existe
uma expectativa de vida no Brasil, ou seja, há índices oficiais de
expectativa de vida estabelecidos por institutos do governo, como o
INSS. Mas o Governador enviou um projeto para esta Casa
estipulando 70 anos, ou seja, acima da expectativa de vida. Está
esperando que as pessoas morram antes de receberem o que têm
direito. O projeto é injusto. Os Deputados desta Casa poderão fazer
justiça ao aprovarem a emenda passando a idade para 60 anos. Isso
nada significará para o Estado. Aqueles que votarem a favor do
projeto original correrão o risco de terem de prestar contas no futuro.

Agradeço esta oportunidade de deixar aqui o nosso posicionamento.
Conclamo todos os Deputados a votarem a favor dessa emenda, que
é muito importante, porque garantiremos mais dignidade aos idosos,
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que muitas vezes não conseguem comprar remédios, pagar aluguel
ou conta de energia. Apesar de estarem no fim de suas vidas, de
enfrentar muitas dificuldades, têm esse dinheiro para receber, mas
não conseguem. Fica um trauma psicológico, porque o projeto do
Governador garante o pagamento só depois dos 70 anos. Isso não é
justo, não é certo. Devemos ter sensibilidade e garantir, no mínimo, a
prioridade para quem está acima dos 60 anos. Obrigado.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de
logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a
reunião especial também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital
de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº

17.678
Comissão Especial

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art.

90, VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição Estadual, vetou totalmente a
Proposição de Lei nº 17.678, que dispõe sobre a utilização, por
terceiros, de bem patrimonial do Estado, das autarquias e das
fundações públicas e dá outras providências.

Por meio da Mensagem nº 72/2007, publicada no “Diário do
Legislativo” de 3/8/2007, o Chefe do Poder Executivo encaminhou,
para apreciação desta Casa, as razões do veto incidente sobre a
proposição, o qual deve receber parecer desta Comissão Especial,
nos termos do disposto no art. 222, c/c o art. 111, “b”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
Nos termos da Mensagem nº 72/2007, o Governador do Estado

opôs veto total à Proposição de Lei nº 17.678, que dispõe sobre a
utilização, por terceiros, de bem patrimonial do Estado, das autarquias
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e das fundações públicas e dá outras providências, sob a alegação de
inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público.

A proposição vetada tem o escopo de disciplinar as formas de
utilização, por particulares, de bem patrimonial do Estado e das
entidades autárquicas e fundacionais. Para tanto, define os institutos
da concessão, da permissão e da autorização de uso de bem público,
mediante a enunciação de suas características principais, a par de
estabelecer a remuneração pelo uso do bem e a exigência do
processo licitatório, quando destinado a fins econômicos. Além disso,
prevê os casos em que essa utilização deve ser gratuita e determina
que os bens imóveis de valor artístico, histórico ou cultural só serão
utilizados por particulares para fins exclusivamente culturais.

Nas razões do veto, o Chefe do Poder Executivo sustenta que o
assunto em questão se encarta na competência discricionária do
Governador do Estado, autoridade a quem compete decidir sobre a
conveniência e a oportunidade da utilização dos bens imóveis
vinculados ao Poder administrador. Segundo ele, “nenhuma lei pode
impor limites ou retirar parcela da autonomia discricionária
constitucionalmente atribuída ao Chefe do Poder Executivo quanto à
utilização dos bens imóveis do Estado”.

No tocante especificamente ao art. 5º da proposição ora vetada, o
qual determina que os imóveis públicos de valor histórico ou cultural
somente serão utilizados por terceiros para fins culturais, a
mencionada autoridade política contesta tal dicção normativa, sob o
argumento de que “poderia trazer prejuízos irreparáveis exatamente
ao setor cultural, uma vez que impediria o Estado de auferir receitas
outras destinadas à manutenção de projetos culturais, inviabilizando
por completo sua execução. Em todo o mundo a exploração de
atividades como cafés e livrarias, por exemplo, ajuda a sustentar
centros culturais de porte e significância”.

No tocante ao argumento de inconstitucionalidade, discordamos da
posição defendida pelo Chefe do Executivo, uma vez que a edição de
normas gerais e impessoais é uma atividade típica do Legislativo.
Este, que tem a primazia da função normativa, pode estabelecer
comandos gerais atinentes à utilização, por terceiros, de bem
patrimonial do Estado, o que abrange os bens vinculados ao
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Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. Não se trata, pois, de
violação da competência discricionária do Governador do Estado para
dispor sobre a utilização desses bens imóveis, segundo questões de
conveniência e oportunidade.

O que se pretende é dispensar tratamento uniforme para os imóveis
do poder público, razão pela qual a proposição define os institutos da
concessão, da permissão e da autorização de uso de bem público.
Além disso, cada Poder dispõe de competência para estabelecer os
critérios e valores para o uso remunerado dos bens de que trata a
proposição, o que demonstra, em última análise, que o Executivo
poderá explicitar a lei por ocasião da edição de regulamento, contanto
que não a extrapole nem restrinja seu conteúdo.

Quanto ao argumento da contrariedade ao interesse público,
calcado no fato de impedir o Executivo de auferir outras receitas
destinadas à manutenção de projetos culturais, julgamos que esse
raciocínio tem procedência, pois a proposição restringe a utilização
dos bens de valor artístico, histórico ou cultural a fins exclusivamente
culturais. Nesse particular, concordamos com a tese defendida pelo
Governador do Estado, pois tal restrição pode acarretar perda de
receita do Estado e comprometer a conservação de determinados
projetos de natureza cultural.

Apesar de repudiarmos a tese da inconstitucionalidade, por não
vislumbrarmos ingerência desta Casa em assuntos da alçada privativa
do Executivo, parece-nos que a eventual transformação do projeto em
norma jurídica poderia comprometer o interesse público, que é um
argumento previsto na Constituição e deve ser levado em
consideração para o exame da matéria. Embora a idéia de interesse
público não tenha contorno nitidamente definido, especialmente
porque se trata de conceito jurídico indeterminado, há elementos que
levam o intérprete a verificar que determinada lei não terá repercussão
positiva no interesse da coletividade, que é o interesse primário, ou na
conveniência administrativa do Estado, que é o interesse secundário.
O fato de a proposição impedir o poder público de auferir receitas para
investir em projetos culturais, tal como assinalado pelo Governador do
Estado, demonstra que a matéria não se harmoniza com o interesse
público, o que nos leva a acatar a justificação do Chefe do Poder
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Executivo.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto total à
Proposição de Lei nº 17.678/2007.

Sala das Comissões, 4 de setembro de 2007.
Fábio Avelar, Presidente - Neider Moreira, relator - Paulo Cesar.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 821/2007
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Deputado Ademir Lucas, o projeto de lei em causa

visa dar denominação à escola estadual do Bairro Santa Cecília,
localizada no Município de Esmeraldas.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art.
103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 821/2007 pretende denominar de Escola

Estadual Raymundo Cândido a escola estadual do Bairro Santa
Cecília, localizada no Município de Esmeraldas.

É importante ressaltar que Raymundo Cândido foi um dos grandes
nomes do direito em Minas Gerais. Sempre orientou seu trabalho pela
competência, pela determinação, pela ética, pela solidariedade e pelo
humanismo. Antes de tornar-se advogado, desenvolveu atividades
como professor de primeiras, letras, oficial de justiça, apontador de
estrada de ferro, instrumentista e regente de banda.

Em sua vida dedicada ao direito, foi titular de concorrida banca em
Belo Horizonte e região e professor universitário da Universidade
Federal de Minas Gerais, da União de Negócios e Administração -
UNA - e da Faculdade de Direito de Itaúna. Defendeu teses que lhe
valeram reconhecimento internacional e colaborou para a difusão do
conhecimento jurídico por meio de revistas especializadas e
publicação de diversos títulos. Além disso, proferiu conferências em
diversas universidades do Brasil e no exterior e participou de inúmeros
eventos acadêmicos.
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Integrou destacadas entidades de classe como o Instituto dos
Advogados de Minas Gerais, o Union Internacionale des Avocats
(Paris), a Associação Internacional de Direito Penal (Viena) e a Inter-
American Bar Association (Washington). Ainda, prestou serviços na
então Secretaria de Estado de Finanças e representou a classe dos
juristas do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais - TRE-MG.

Considerado exemplo para as gerações, no ano de seu centenário
foi patrono do Grande Colar de Mérito Legislativo Municipal 2006.

Diante dessas considerações, ajuizamos oportuna e meritória a
homenagem que o projeto de lei em tela pretende lhe prestar com a
denominação de uma escola estadual.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 821/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 4 de setembro de 2007.
Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.482/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela tem
por escopo instituir o Dia Estadual de Combate à Violência contra a
Mulher.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo”, em 17/8/2007,
e, em seguida, distribuída a este órgão colegiado a fim de ser
apreciada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal, em cumprimento ao disposto nos arts. 188 e
102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.482/2007 tem por escopo seja instituído o Dia

Estadual de Combate à Violência contra a Mulher, a ser celebrado,
anualmente, no dia 25 de novembro, ocasião em que serão
desenvolvidas, especialmente nas escolas públicas, atividades como
palestras, debates e seminários sobre o tema.

A República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela
repartição de competências entre a União, os Estados membros, o
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Distrito Federal e os Municípios, todos dotados de autonomia política,
administrativa e financeira, desfrutando de competência legislativa
própria. À União compete legislar privativamente sobre as matérias
em que predomina o interesse nacional, relacionadas no art. 22 da
Constituição da República; e, aos Municípios, sobre assuntos de
interesse local, conforme preceitua o seu art. 30, I.

A delimitação da competência do Estado membro está consagrada
no § 1º do art. 25 da referida Carta. É a chamada competência
residual, que lhe reserva as matérias que não se enquadram no
campo privativo da União ou do Município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data
comemorativa pode ser objeto de disciplina jurídica por parte de
quaisquer dos Estados componentes do sistema federativo.

Ademais, o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as matérias de
iniciativa privativa dos titulares dos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz
menção a esta ora examinada. Infere-se, portanto, que a qualquer
membro deste Parlamento é facultada a deflagração do processo
legislativo.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.482/2007.
Sala das Comissões, 4 de setembro de 2007.
Gilberto Abramo, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Neider

Moreira - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 332/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Arlen Santiago e resultante do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 358/2003, pretende seja
reduzida a alíquota da Taxa de Iluminação Pública para os
consumidores de energia elétrica durante a vigência do Plano de
Racionamento de Consumo de Energia Elétrica.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 15/3/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão, nos termos do disposto no art. 188, c/c o
art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, para receber parecer quanto
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aos aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Fundamentação

A proposta em análise pretende viabilizar a redução de 35% da
alíquota da Taxa de Iluminação Pública a ser paga pelos
consumidores de energia elétrica durante a vigência do Plano de
Racionamento de Consumo de Energia Elétrica imposto pelo governo
federal.

Verifica-se haver ocorrido, no caso em análise, a perda do objeto da
proposição, uma vez que não mais vigora o mencionado plano de
racionamento.

Ademais, mesmo que se admitisse a hipótese de ainda estar em
vigor o referido plano de racionamento, deve-se lembrar que a
contribuição para o custeio da prestação do serviço de iluminação
pública somente pode ser instituída pelos Municípios e pelo Distrito
Federal, conforme evidencia o disposto no art. 149-A da Constituição
da República.

Portanto, não se insere na órbita de competência do Legislativo
dispor sobre a matéria, o que inviabiliza a tramitação do projeto nesta
Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 332/2007.
Sala das Comissões, 4 de setembro de 2007.
Gilberto Abramo, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Neider

Moreira - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 432/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em análise, do Deputado Leonardo Moreira e
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 938/2003, “proíbe
a redução do fornecimento de energia elétrica de consumidores rurais
do Estado e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 22 de março de 2007, foi o
projeto distribuído a esta Comissão, nos termos do disposto no art.
188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, para receber parecer
quanto aos aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e
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legalidade.
Fundamentação

O projeto em exame pretende vedar a redução do fornecimento de
energia elétrica para unidade consumidora localizada em área rural do
Estado de Minas Gerais. Ao mesmo tempo, a proposta imputa à
Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel - e às empresas do setor
a responsabilidade pelos prejuízos que a interrupção na prestação do
serviço causar aos consumidores. Não vislumbramos a perspectiva de
tramitação do projeto nesta Casa, em face dos argumentos a seguir
expendidos.

Preliminarmente, deve ser enfatizada a perda do objeto a ser
regulamentado, ante a inexistência de comando legal que possibilite a
redução do fornecimento de energia elétrica para os consumidores.

A proposta tinha algum sentido quando o País atravessou a crise de
energia elétrica, que se tornou conhecida como “Crise do Apagão”,
oportunidade em que foram editadas diversas medidas provisórias
com o objetivo de adotar normas para reduzir o consumo de energia
elétrica em todo o País.

No que concerne à agência reguladora, a Aneel, é ela vinculada ao
Ministério das Minas e Energia e foi instituída por meio da Lei nº
9.427, de 26/12/96, que disciplina o regime de concessão de serviços
públicos de fornecimento de energia elétrica e dá outras providências.

Por imperativo constitucional, os serviços de distribuição de energia
elétrica em todo o País são privativos da União, à qual cabe explorá-
los diretamente ou por meio de contratos de concessão, conforme
ocorre atualmente.

Insere-se na órbita de competência do titular desses serviços - no
caso, a União - a estipulação das regras e dos mecanismos para o
gerenciamento do sistema, o que, a propósito, efetiva-se por meio da
mencionada agência reguladora.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 432/2007.
Sala das Comissões, 4 de setembro de 2007.
Gilberto Abramo, Presidente e relator - Sargento Rodrigues - Neider

Moreira - Sebastião Costa.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 996/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em

epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Botelhos o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/4/2007 e
encaminhada a esta Comissão para ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
estabelece o art. 102, III, “a”, c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Em 22/5/2007 o Projeto de Lei nº 996/2007 foi baixado em diligência
à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão para que esta se
pronunciasse sobre a proposta, o que fez por intermédio da Nota
Técnica nº 195/2007.

No decorrer da tramitação, os Projetos de Lei nºs 1.151 e
1.344/2007, respectivamente, de autoria dos Deputados Carlos
Mosconi e Agostinho Patrús Filho, foram anexados à proposição em
análise, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 996/2007 tem como objetivo autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Botelhos um terreno urbano
edificado, com área de 578m², situado naquele ente federativo e
registrado sob o nº 947, a fls. 101 do Livro 2-E, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Botelhos.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º da proposição, o imóvel
será destinado à instalação da Câmara Municipal de Botelhos, que,
por força do Termo de Cessão de Uso nº 1190.1.00.191/2005,
encontra-se instalada no local desde 29/12/2005.

Saliente-se que os Projetos de Lei nºs 1.151 e 1.344/2007,
anexados à proposição em exame, pretendem autorizar a doação do
mesmo imóvel ao Município de Botelhos, para o funcionamento da
Câmara Municipal, no primeiro pavimento, e do Serviço Integrado de
Assistência Tributária e Fiscal, no segundo pavimento.

A matéria está sujeita ao previsto no art. 18 da Constituição do
Estado, que exige autorização legislativa para a alienação de bens da
administração pública, e no art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993,
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que estabelece a necessidade de sua subordinação à existência de
interesse público devidamente justificado.

Cabe esclarecer que a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão, por via da Nota Técnica nº 195/2007, manifestou-se de forma
contrária à pretensão do projeto, pois a Polícia Militar do Estado,
órgão ao qual o imóvel se encontra vinculado, possui interesse na sua
utilização.

Assim, se esta proposição for aprovada, o Governador, diante da
manifestação negativa da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão, provavelmente o vetará. Mesmo em caso de sanção ou de
derrubada do veto, pode-se prever que a lei decorrente do projeto em
análise seria inócua, dado seu caráter meramente autorizativo, uma
vez que o inciso XIV do art. 90 da Constituição do Estado estabelece
como competência privativa do Governador dispor sobre a
organização e a atividade do Poder Executivo.

Tendo em vista essas considerações, dar prosseguimento à
tramitação do projeto de lei em análise contraria o princípio da
razoabilidade, previsto no art. 13 da Constituição mineira.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 996/2007.
Sala das Comissões, 4 de setembro de 2007.
Gilberto Abramo, Presidente - Neider Moreira, relator - Sebastião

Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.324/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
reajusta os valores das tabelas de vencimento básico das carreiras
dos profissionais de educação básica do Estado e institui a Parcela de
Complementação Remuneratória do Magistério - PCRM - para fins de
implantação do piso remuneratório dos servidores do magistério
público estadual.

Preliminarmente, a proposição foi distribuída à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com as Emendas nºs 1 a 3, que
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apresentou. Em seguida, o projeto foi examinado pela Comissão de
Administração Pública, que opinou pela aprovação da matéria com as
Emendas nºs 1 a 3. Atendendo a requerimento da Deputada Maria
Lúcia Mendonça, o projeto foi também distribuído à Comissão de
Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, que opinou por sua
aprovação com as Emendas nºs 1 a 3.

Cabe agora a esta Comissão, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
inciso VII, do Regimento Interno, emitir parecer sobre a matéria.

Fundamentação
O projeto em exame objetiva reajustar em 5%, a partir de 1º/9/2007,

o vencimento básico das carreiras de Professor de Educação Básica,
Especialista em Educação Básica, Analista de Educação Básica,
Assistente Técnico de Educação Básica, Assistente de Educação,
Auxiliar de Serviços de Educação Básica e dos cargos de provimento
em comissão de Diretor de Escola e Secretário de Escola, de que
trata a Lei nº 15.293, de 5/8/2004.

A proposição propõe nova estrutura e tabela de vencimento básico
da carreira de Assistente Técnico Educacional e nova tabela de
vencimento básico da carreira de Analista Educacional, também a
partir de 1º de setembro deste ano. O intuito dessa medida é
promover a equiparação com as tabelas de vencimento das carreiras
da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. O aumento do
vencimento básico dessas carreiras, decorrente das novas tabelas,
será deduzido, no todo ou em parte, dos valores da Vantagem
Temporária Incorporável - VTI -, instituída pela Lei nº 15.787, de
27/10/2005.

Outra proposta constante no projeto é a fixação do piso
remuneratório para os servidores das carreiras de Professor de
Educação Básica e Especialista em Educação Básica, com jornada de
24 horas semanais, no valor de R$850,00, a partir de 1º/1/2008. Caso
a remuneração do servidor seja inferior ao piso fixado, será
complementada pela Parcela de Complementação Remuneratória do
Magistério - PCRM -, variável e diferenciada, devida a título de abono.
A PCRM será calculada deduzindo-se do valor do piso remuneratório
a soma do vencimento do servidor e de todas as suas vantagens
pecuniárias, ressalvados os valores acrescidos à sua remuneração
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em decorrência da extensão de jornada prevista na Lei nº 15.293, de
2004. O valor do piso remuneratório será proporcional à jornada de
trabalho do servidor, nos casos em que ela for inferior a 24 horas
semanais, e será aplicado a cada cargo ou função, na hipótese de
acúmulo de cargos ou funções pertencentes às carreiras de Professor
de Educação Básica e de Especialista em Educação Básica.

A proposição ainda estabelece que as medidas propostas aplicam-
se aos servidores inativos que fazem jus à paridade e aos detentores
de função pública a que se referem a Lei nº 10.254, de 1990, e o § 3º
do art. 10 da Lei nº 15.784, de 2005.

Saliente-se que, nos termos do art. 17 da Lei de Responsabilidade
Fiscal - LRF -, os atos que criarem ou aumentarem despesa de
caráter continuado, como é o caso das despesas de pessoal, deverão
ser instruídos com a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que devam entrar em vigor e nos dois subseqüentes e
demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. O Governador do
Estado enviou ofício a esta Casa, no qual informa que o impacto
financeiro decorrente do reajuste salarial previsto e da aplicação do
piso remuneratório de R$850,00, com vigência a partir de 1º de
janeiro, será de R$360.000.000,00.

Também deverá ser observado o limite de 49% da receita corrente
líquida para as despesas com pessoal, estabelecido pela alínea “c” do
inciso II do art. 20 da referida lei para o Poder Executivo Estadual.
Atualmente, a despesa com pessoal do Poder Executivo corresponde
a 44,88% da receita corrente líquida, no período de maio de 2006 a
abril de 2007, conforme o Relatório de Gestão Fiscal.

Cabe ressaltar que, na mensagem que encaminha a proposição a
esta Casa, o Governador afirma que, para a elaboração do projeto,
foram observados os limites de despesa com pessoal determinados
pela LRF, bem como a sustentabilidade, que constitui premissa para a
concessão de reajustes e vantagens pecuniárias aos servidores
públicos do Poder Executivo. Para a implementação do piso
remuneratório, segundo a mensagem, serão utilizados recursos do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica -
Fundeb -, regulamentado pela Lei Federal nº 11.494, de 20/6/2007.
Cabe ressaltar que o art. 22 da referida lei estabelece que pelo menos
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60% dos recursos anuais do Fundeb serão destinados ao pagamento
da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica
em efetivo exercício na rede pública.

A Comissão de Constituição e Justiça aperfeiçoou o projeto,
apresentando três emendas, duas delas em atendimento à solicitação
do Governador do Estado. A justificativa do Poder Executivo para
essas emendas é dispensar o mesmo tratamento proposto no projeto
aos profissionais da educação básica e aos servidores das carreiras
do pessoal civil da Polícia Militar pertencentes ao Grupo de Atividades
de Defesa Social. As despesas decorrentes das referidas emendas
estão incluídas nos valores constantes no ofício encaminhado pelo
Chefe do Executivo. A Emenda nº 3 visa a conferir clareza ao disposto
no § 5º do art. 3º, que estabelece o cálculo do valor da PCRM.

Consideramos que a proposição de fato contribui para a valorização
dos profissionais da educação básica, como defende o Governador
em sua mensagem, e, consequentemente, para a melhoria do ensino
no nosso Estado.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.324/2007 no 1º turno, com as Emendas nºs 1 a 3, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 4 de setembro de 2007.
Zé Maia, Presidente e  relator - Agostinho Patrús Filho - Antônio

Júlio - Lafayette de Andrada - Jayro Lessa - Elisa Costa (voto
contrário).
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.408/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em análise, do Deputado Wander Borges, “obriga as
concessionárias de energia elétrica a transcrever na fatura mensal os
procedimentos para o adimplemento dos prejuízos causados por
danos em equipamentos elétricos”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 19/7/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão, para receber parecer sobre sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,
c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
A proposta em tela pretende tornar obrigatória a inserção, no

formulário de faturamento da energia elétrica consumida, informações
sobre os direitos do consumidor relativamente ao ressarcimento dos
prejuízos suportados em decorrência dos danos resultantes da falta
de energia elétrica ou dos problemas existentes nas redes e nos
equipamentos utilizados pela empresa para a prestação do serviço.

Passamos à análise do projeto. Em que pese à prerrogativa do
consumidor de obter informações claras e precisas sobre os direitos
que lhes são assegurados, conforme a previsão constante na Lei nº
8.078, de 11/9/90 - Código de Proteção e Defesa do Consumidor -,
deparamos com óbices que inviabilizam a tramitação do projeto nesta
Casa, conforme veremos mais adiante.

É privativa da União a exploração - direta ou mediante autorização,
concessão ou permissão - dos serviços e das instalações de energia
elétrica, conforme o disposto no art. 21, XII, “b”, da Constituição da
República.

O poder público, utilizando da prerrogativa que lhe é
constitucionalmente assegurada, tem explorado tais serviços por meio
de contratos de concessão, os quais são regidos por normas próprias,
em obediência ao comando insculpido no art. 175 da Carta Federal.

Para atingir os objetivos almejados, foi instituída, por meio da Lei nº
9.427, de 26/12/96, a Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel -,
autarquia federal incumbida de regular e fiscalizar a geração, a
transmissão, a distribuição e o comércio de energia elétrica, em
conformidade com as diretrizes do governo federal.

A Aneel, por sua vez, editou a Resolução nº 456, em 29/11/2006,
estabelecendo as disposições, atualizadas e consolidadas, relativas
às condições gerais de fornecimento de energia elétrica, a serem
observadas na prestação e na utilização do referido serviço público
tanto pelas concessionárias e permissionárias quanto pelos
consumidores.

Conforme restou evidenciado, pode-se concluir que cabe ao poder
concedente a estipulação não só das regras relativas à prestação do
serviço, como também das relativas à emissão da conta de consumo,
as quais, segundo foi mencionado, já se encontram estabelecidas na
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Resolução nº 456, não remanescendo ao Estado Federado a
prerrogativa de dispor sobre um serviço que é da competência
privativa da União.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.408/2007.
Sala das Comissões, 4 de setembro de 2007.
Gilberto Abramo, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.428/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em análise, de autoria do Deputado Wander Borges,
proíbe a utilização do termo “a partir de” nas campanhas promocionais
e publicitárias e nas propagandas.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 3/8/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão, nos termos do disposto no art. 188, c/c o
art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, para receber parecer quanto
aos aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposta em análise pretende disciplinar a veiculação de

publicidade relativa às promoções patrocinadas pelos fornecedores
estabelecidos no Estado de Minas Gerais, proibindo o uso da
expressão “a partir de” para determinação do preço mínimo do
produto ou serviço. Segundo o autor do projeto, o acirramento da
concorrência tem levado os fornecedores a utilizar indevidamente os
meios publicitários para atrair o consumidor.

Passamos à análise do projeto nos lindes de nossa competência.
O “Dicionário Brasileiro de Comunicação” (1977) define publicidade

como “o ato de tornar pública alguma coisa, notícia, fato, informação
pública”; “propaganda comercial”; “técnica de informação (paga ou
graciosa) sobre idéias e fatos de interesse de empresas, governos ou
outras instituições, sem que necessariamente se identifique o
patrocinador”.

A Lei nº 8.078, de 11/9/90, a qual contém o Código de Proteção e
Defesa do Consumidor, instituiu mecanismos com o propósito de
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proteger o consumidor contra os riscos da publicidade enganosa.
Conforme se evidencia do disposto no art. 31 desse diploma legal,

“a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar
informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua
portuguesa sobre suas características, qualidade, quantidade,
composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre
outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e
segurança dos consumidores”.

Além disso, a referida norma proíbe a publicidade enganosa ou
abusiva, definindo os casos em que a informação ou a mensagem
publicitária pode ser enquadrada em uma dessas hipóteses.

Nesse sentido, a proposta em apreço teria um caráter suplementar,
na medida em que procura vedar a utilização do termo “a partir de”, o
qual, segundo o autor da proposição, poderia induzir o consumidor a
erro.

Entretanto, em que pese à relevância do projeto, deparamos com
óbices de natureza constitucional que inviabilizam sua tramitação.

O art. 22, XXIX, da Constituição da República estabelece a
competência privativa da União para editar leis que versem sobre
propaganda comercial. Por sua vez, o parágrafo único desse
dispositivo prevê que “lei complementar poderá autorizar os Estados a
legislar sobre questões específicas das matérias” relacionadas no
artigo.

Ocorre que, diante da não-existência da referida lei complementar,
não é possível a esta Casa Legislativa dispor sobre a matéria, o que
inviabiliza a tramitação da proposta em apreço.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.428/2007.
Sala das Comissões, 4 de setembro de 2007.
Gilberto Abramo, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.135/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.135/2007, de autoria do Deput ado Paulo
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Cesar, que declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos
Produtores de Leite e Agricultura Familiar de Zito Soares - Aszito -,
com sede no Município de Santa Cruz do Escalvado, foi aprovado em
turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.135/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

de Leite e Agricultura Familiar de Zito Soares - Aszito -, com sede no
Município de Santa Cruz do Escalvado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos

Pequenos Produtores de Leite e Agricultura Familiar de Zito Soares -
Aszito -, com sede no Município de Santa Cruz do Escalvado.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Ademir Lucas, relator - Vanderlei

Jangrossi.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 6 DE SETEMBRO DE 2007

ATAS
ATA DA 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/9/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana e José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 1.533
a 1.546/2007 - Projeto de Resolução nº 1.547/2007 - Requerimentos
nºs 1.066 a 1.092/2007 - Requerimentos da Deputada Maria Lúcia
Mendonça, dos Deputados Deiró Marra e outros, João Leite, Leonardo
Moreira (18), Célio Moreira e outros, André Quintão e outros (2),
Dalmo Ribeiro Silva e outros, Dinis Pinheiro e outros, João Leite e
outros e Mauri Torres, da Deputada Ana Maria Resende e das
Comissões de Assuntos Municipais e de Política Agropecuária -
Comunicações: Comunicações dos Deputados André Quintão e
Dalmo Ribeiro Silva - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
José Henrique, Célio Moreira, Paulo Cesar, Fábio Avelar e Gil Pereira
- 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Palavras
do Sr. Presidente - Comunicação da Presidência - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos da Deputada Ana Maria Resende e
dos Deputados João Leite, Leonardo Moreira (18), André Quintão e
outros (2), Dalmo Ribeiro Silva e outros, Célio Moreira e outros, Dinis
Pinheiro e outros e João Leite e outros; deferimento - Votação de
Requerimentos: Requerimentos das Comissões de Assuntos
Municipais e de Política Agropecuária e do Deputado Mauri Torres;
aprovação - Requerimento do Deputado Adalclever Lopes;
deferimento; discurso do Deputado Getúlio Neiva - Requerimento da
Deputada Elisa Costa; deferimento; discurso da Deputada Elisa Costa
- Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Roberto

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Agostinho Patrús Filho - Ana Maria Resende - André Quintão -
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Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Célio Moreira - Deiró Marra - Délio Malheiros - Djalma Diniz
- Domingos Sávio - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini -
Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Luiz
Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri
Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Guedes -
Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela
Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi -
Vanderlei Miranda - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé
Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h11min, a lista

de comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do
povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Fábio Avelar, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O Deputado Paulo Cesar, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte
correspondência:

OFÍCIOS
Do Sr. Jerson Kelman, Diretor-Geral da Aneel, encaminhando o

Relatório de Atividades Aneel 2006. (- À Comissão de Transporte.)
Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da Cemig (3),

encaminhando os quadros com a Programação de Investimentos a ser
realizada em 2008, com as fontes de recursos e suas aplicações e
com a composição da participação societária da Cemig, da Cemig
Distribuição S.A. e da Cemig Geração e Transmissão S.A., elaborados
pela Superintendência de Controladoria. (- À Comissão de
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Fiscalização Financeira e Orçamentária, para os fins do art. 74 da
Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento
Interno.)

Da Sra. Regina Maria Batista, Chefe de Gabinete da 1ª
Superintendência Regional da Codevasf, comunicando transferência
de recursos para a Emater. (- À Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o
art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Luís André Muniz, Superintendente de Administração,
Finanças e Gestão de Pessoas da Agência Nacional de Águas (2),
comunicando a celebração dos convênios que menciona. (- À
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para os fins do
art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do
Regimento Interno.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - A Mesa passa a receber
proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o
Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.533/2007
Declara de utilidade pública a Associação Central de Formação e

Aproveitamento Profissional em Prestação de Serviços - Acefaps -,
com sede no Município de Contagem.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Central de

Formação e Aproveitamento Profissional em Prestação de Serviços -
Acefaps -, com sede no Município de Contagem.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2007.
Ademir Lucas
Justificação: A referida entidade, sem fins lucrativos, tem como

finalidade primordial combater o desemprego, oferecendo um leque de
oportunidades a profissionais de diversas categorias.

Para o cumprimento de seus objetivos, cria escolas e oficinas
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visando informar, educar e incentivar a formação e o aperfeiçoamento
profissional dos seus associados, oferece-lhes seguro de vida coletivo
e de acidente do trabalho, incentiva a prática do esporte, do lazer e do
turismo e estabelece parcerias com entidades públicas e privadas
para subsidiar suas iniciativas.

Pelos relevantes serviços prestados pela entidade, esperamos a
anuência dos nobres colegas ao título declaratório que se lhe
pretende outorgar.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.534/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Esporte,

Cultura e Lazer do Alto São Francisco, com sede no Município de
Iguatama.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária de Esporte, Cultura e Lazer do Alto São Francisco, com
sede no Município de Iguatama.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2007.
Alberto Pinto Coelho
Justificação: A Associação Comunitária de Esporte, Cultura e Lazer

do Alto São Francisco, sem fins lucrativos, possui como objetivo a
melhoria da qualidade de vida dos habitantes do Município de
Iguatama.

Dessa maneira, promove atividades esportivas, culturais e de lazer,
incentivando a solidariedade e a integração entre os seus associados
e a comunidade local.

Estabelece convênios com órgãos públicos e entidades privadas
para implemento de suas atividades e faz reivindicações diversas em
nome de seus associados e dos moradores do Bairro Alto São
Francisco.

Pelos motivos apontados, contamos com a anuência dos nobres
colegas à aprovação deste projeto de lei, que tem por fim declarar a
entidade de utilidade pública.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.535/2007
Declara de utilidade pública o Centro de Educação Infantil Santa

Rita de Cássia, com sede no Município de Carmo da Cachoeira.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Educação

Infantil Santa Rita de Cássia, com sede no Município de Carmo da
Cachoeira.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2007.
Dimas Fabiano
Justificação: O Centro de Educação Infantil Santa Rita de Cássia,

fundado em 22/10/82, é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, de
caráter social, recreativo, cívico, cultural e artístico. Seu trabalho tem
por finalidade o atendimento a crianças de até 5 anos, principalmente
as mais carentes.

Os  requisitos  para  que as associações  e  fundações constituídas
no Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no
art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998, modificado pela Lei nº 15.430, de
2005. Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-
se o inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Ressaltamos a importância da prestação de seus serviços à
comunidade e, diante do exposto, contamos com o apoio dos colegas
para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.536/2007
Institui a Semana Estadual de Mobilização da Juventude.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Semana Estadual de Mobilização da
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Juventude, a comemorar-se, invariavelmente, na última semana do
mês de setembro.

Art. 2º - Os eventos alusivos à comemoração da Semana Estadual
de Mobilização da Juventude deverão acontecer, sob a égide do
Executivo, inclusindo as entidades representativas dos jovens, em
todo o Estado, por meio de seminários, simpósios, palestras,
conferências e eventos outros, e deverão desenvolver temas
pertinentes às necessidades da juventude, sob todos os seus
aspectos, com ênfase na formação profissional e cultural, sob o
prisma básico de sua plena integração política e social.

Paragrafo único - Será dado prioridade a painéis temáticos sobre
educação, emprego e renda, saúde, cultura, esportes,
responsabilidade social e cidadania.

Art. 3º - As ações desenvolvidas durante a Semana deverão
apresentar diretrizes de políticas de ação governamental, em todo o
Estado, fazendo gerar ações determinantes, até mesmo das políticas
municipais de ação social em seu conjunto.

Art. 4º - Caberá ao Executivo, por meio dos órgãos competentes,
organizar, nortear e publicar as conclusões conseqüentes de todas as
sugestões oferecidas durante a mobilização, além de cuidar de sua
aplicação pelas autoridades competentes.

Art. 5° - Durante a Semana de Mobilização da Juvent ude, todos os
órgãos de comunicação pública do Estado reservarão espaço e tempo
para publicação e divulgação de matérias alusivas à juventude e à sua
importância na vida de Minas.

Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2007.
Paulo Guedes
Justificação: Faz notória a premente necessidade de o poder público

estadual voltar os olhos, de forma organizada e decidida, para as
demandas crescentes da juventude mineira. Uma inumerável gama de
assuntos e de interesses, sob criteriosa coordenação do Executivo,
deverá ser abordada diretamente pelas secretarias municipais de
educação, entidades representativas dos jovens e assemelhados, sob
a orientação das autoridades competentes, de forma a se
consubstanciar um coerente programa de atendimento às reais
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carências e emergentes solicitações dos nossos jovens.
Espero, com este projeto, considerado um primeiro passo, nortear

os caminhos da juventude mineira, referência de lutas, solidariedade,
de união e de contestação diante das injustiças sociais do mundo.
Resgatar e potencializar essas características tão marcantes é uma
das preocupações que queremos frisar com a Semana Estadual de
Mobilização da Juventude.

Fortalecer e propor novas alternativas políticas para os movimentos
estudantis, para as pastorais de juventude e para as entidades ligadas
a esse segmento em geral, por meio da implementação dos
programas sociais do governo estadual é o que pretendemos.

Pretendemos, ainda, com este projeto, despertar no Estado a
necessidade da implementação de ações de cunho político e social
voltadas para essa área.

Formação política, palestras, atividades culturais e recreativas,
criação de conselhos municipais da juventude, formação de entidades
juvenis, fortalecimento dos trabalhos das pastorais, informação e
capacitação dos programas dos governos federal e estadual nas
cidades darão as condições necessárias para os jovens buscarem um
futuro melhor.

Assim, pedimos a contribuição dos nobres pares desta Casa, para
que a juventude do Estado de Minas Gerais seja a maior beneficiada.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho
para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.537/2007
Declara de utilidade pública a Guarda do Congo Nossa Senhora da

Conceição Aparecida, com sede no Município de Esmeraldas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Guarda do Congo

Nossa Senhora da Conceição Aparecida, com sede no Município de
Esmeraldas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2007.
Sávio Souza Cruz
Justificação: Fundada em 2002, a Guarda do Congo Nossa Senhora
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da Conceição Aparecida vem incentivando o folclore e o turismo no
Município de Esmeraldas, sendo importante reduto de resistência
dessa que é uma das mais representativas manifestações da cultura
mineira.

Paralelamente, presta assistência social aos seus associados,
sendo seu trabalho já reconhecido no âmbito municipal pela Lei nº
2.041, de 2006.

É justo e oportuno, portanto, que o poder público estadual também
preste à entidade o seu apoio e reconhecimento.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.538/2007
Altera a Lei nº 15.312, de 2 de setembro de 2004, que declara de

utilidade pública a unidade da Sociedade Caritativa e Educacional São
Jerônimo, com sede no Município de Uberaba.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 15.312, de 2 de setembro de 2004, passa

a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a unidade da

Associação Beneficente e Cultural São Jerônimo, com sede no
Município de Uberaba”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: O projeto de lei em apreço tem por objetivo adequar a

legislação que declarou de utilidade pública a Sociedade Caritativa e
Educacional São Jerônimo a alteração estatutária posterior, que
conferiu nova denominação àquela sociedade, passando a ser
denominada Associação Beneficente e Cultural São Jerônimo.

Trata-se de associação civil, com sede no Município de Uberaba,
fundada em 20/3/64, cuja comprovação dos requisitos para fins de
recebimento da qualificação de entidade de utilidade pública fora
comprovada à época da tramitação do projeto de lei de que resultou a
Lei nº 15.312, de 2/9/2004, que ora se intenta modificar.

A referida instituição presta relevantes serviços ao Município de
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Uberaba e a toda a região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, mas
tem tido problemas em auferir os benefícios que a qualificação de
utilidade pública lhe proporciona pelo fato de haver realizado a
alteração de sua razão social.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos ilustres pares para a
aprovação deste projeto que corresponde a mera adequação formal,
mas essencial à entidade.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.539/2007
Declara de utilidade pública o Grupo de Atendimento Voluntário de

Emergência do Médio Piracicaba - Gave -, com sede no Município de
São Domingos do Prata.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grupo de Atendimento

Voluntário de Emergência do Médio Piracicaba - Gave -, com sede no
Município de São Domingos do Prata.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2007.
Zé Maia
Justificação: A referida entidade possui como objetivo primordial

promover o desenvolvimento de uma consciência cidadã no meio
comunitário onde atua, estimulando a valorização do ser humano e o
respeito à sua dignidade.

Na consecução de seus propósitos, zela pela saúde da família, da
gestante, da criança e do idoso; combate a fome e a pobreza;
promove a integração dos seus associados no mercado de trabalho;
orienta sobre a preservação do meio ambiente; coordena e executa
projetos e programas de escolas de primeiros socorros e prevenção
de acidentes; e celebra convênios com entidades públicas e a
iniciativa privada, visando subsidiar suas iniciativas.

Pelos relevantes serviços prestados pela entidade, esperamos a
anuência dos nobres colegas ao título declaratório que se lhe
pretende outorgar.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.540/2007
Declara de utilidade pública a Creche Casa do Sol, com sede em

Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Creche Casa do Sol,

com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2007.
André Quintão
Justificação: A Creche Casa do Sol, com sede no Município de Belo

Horizonte, na Rua Júnia Cristina, nº 120, Bairro Nazaré, foi fundada
em 1998 e é entidade filantrópica, sem fins lucrativos. Tem por
finalidade proporcionar a educação de crianças até seis anos de
idade, atendendo às famílias carentes do Bairro Nazaré e
circunvizinhança.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.541/2007
Declara de utilidade pública o Centro de Educação Comunitária

Sagrado Coração de Jesus, com sede em Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Educação

Comunitária Sagrado Coração de Jesus, com sede no Município de
Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2007.
André Quintão
Justificação: O Centro de Educação Comunitária Sagrado Coração

de Jesus, no Município de Belo Horizonte, com sede na Rua Mário
Machado, nº 69, bairro Nazaré, foi fundado em 1988 e é entidade
filantrópica, sem fins lucrativos. Tem por finalidade proporcionar a
educação de crianças de até seis anos de idade, atendendo às
famílias carentes do Bairro Nazaré e circunvizinhança.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Educação para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.542/2007
Dá a denominação de Escola Estadual Maurício Geraldo Vargas à

Escola Estadual do Bairro Santana, situada no Município de Juiz de
Fora.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Maurício Geraldo Vargas

a Escola Estadual do Bairro Santana, situada no Município de Juiz de
Fora.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2007.
Bráulio Braz
Justificação: Maurício Geraldo Vargas nasceu no dia 5/12/26 em

Juiz de Fora. Foi casado com Francisca Ribeiro Vargas e pai de seis
filhos.

Foi fundador e Presidente da Conferência Santo Afonso, Vice-
Presidente do Guaporé Futebol Clube, Vice-Presidente da SPM, do
Bairro São Pedro e administrador do Cemitério São Pedro durante 47
anos. Além disso, ajudou a fundar a Escola Municipal Ademar
Rezende de Andrade.

Era um homem dinâmico, que prestava serviços sociais nas áreas
da educação e saúde e auxiliou na criação do Conselho de Saúde de
São Pedro.

O objetivo dessa iniciativa é tornar evidente a história dessa ilustre
figura, que tanto contribuiu para essa comunidade.

Conto com o apoio dos nobres colegas parlamentares para
aprovação deste projeto de lei, que hora deseja registrar na memória
de nosso povo o exemplo de luta e persistência deixado por esse
memorável mineiro.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.543/2007
Dispõe sobre a instituição de auxílio especial para o servidor público
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estadual que tenha filho natural portador de deficiência, do vírus HIV
ou de outras doenças de natureza grave ou maligna que requeiram
cuidados pessoais e médicos permanentes.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o auxílio especial para o servidor público

estadual, civil ou militar, ativo ou inativo, que tenha filho natural, sob a
sua guarda, portador de deficiência, do vírus HIV ou de outras
doenças de natureza grave ou maligna que requeiram cuidados
pessoais e médicos permanentes.

Parágrafo único - Considera-se portador de deficiência o filho
incapacitado por anomalia de natureza mental, física ou psíquica,
impeditiva do desempenho das atividades de natureza diária sem o
auxílio de terceiros.

Art. 2º - O auxílio especial será concedido nos seguintes valores, de
acordo com o número de filhos do servidor beneficiário que se
enquadre nas circunstâncias previstas nesta lei:

a) um salário mínimo no caso de um filho;
b) dois salários mínimos no caso de dois filhos;
c) três salários mínimos no caso de três ou mais filhos.
§ 1º - O auxílio especial somente se extinguirá por óbito do filho.
§ 2º - O servidor beneficiário deverá apresentar, anualmente, prova

de vida do filho, mediante atestado médico, sob pena de suspensão
do benefício, além das sanções penais cominadas à conduta.

Art. 3º - O servidor deverá comprovar, como condição para a
percepção do auxílio especial:

I - o vínculo funcional com a administração pública estadual direta ou
indireta ou a situação de inatividade;

II - a situação de paternidade decorrente do vínculo natural;
III - a deficiência ou a doença, assim como a existência do

impedimento de que trata o parágrafo único do art. 1º desta lei;
IV - a guarda do filho.
Art. 4º - No caso de falecimento do beneficiário, o auxílio especial

será pago à pessoa indicada pelo servidor que ficará com a guarda
do(s) filho(s).

Parágrafo único - Para a hipótese de que trata o "caput" deste artigo,
deverá ser apresentada;
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I - certidão de óbito do servidor público;
II - comprovante da indicação da guarda.
Art. 5º - O Poder Executivo editará medidas de caráter

complementar para estabelecer as condições e as formas de
concessão e cancelamento do auxílio-especial, fixando a competência
para acompanhamento e controle do cumprimento desta lei.

Art. 6º - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias, ficando o Poder Executivo
autorizado a abrir os créditos suplementares que se fizerem
necessários.

Art. 7º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2007.
Bráulio Braz
Justificação: Este projeto concede ao servidor o auxílio especial,

desde que comprove, efetivamente, ter a guarda de filho natural,
portador de deficiência, HIV ou outras doenças de natureza grave ou
maligna que requeiram cuidados pessoais e médicos permanentes. O
caráter humanitário da proposição vem ao encontro dos anseios já
manifestado por vários servidores públicos estaduais, que encontram
sérias dificuldades financeiras para poderem cuidar com dignidades
de seus filhos, assegurando-lhes, também, tranquilidade tendo em
vista a garantia de recebimento do auxílio especial, mesmo após a
sua morte e enquanto o seu filho viver, por parte da pessoa indicada
para permanecer com a guarda. As deficiência que impede os filhos
desses servidores de exercerem a atividade do dia-a-dia, sem o
acompanhamento de terceiros, demanda um custo muito alto, haja
vista que eles precisam se socorrer de outras pessoas para cuidarem
desses filhos deficientes ou doentes, aumentando consideravelmente
de suas despesas além dos gastos excessivos com medicamentos e
médicos para as doenças graves ou malignas.

Diante do exposto, apresento este projeto de lei e aguardo de meus
nobres pares o acolhimento necessário à sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.544/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores do

Viradouro e Região do Município de Ilicínea-MG, com sede no
Município de Ilicínea.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Produtores do Viradouro e Região do Município de Ilicínea-MG, com
sede no Município de Ilicínea.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2007.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A principal finalidade da Associação dos Produtores do

Viradouro e Região do Município de Ilicínea-MG consiste na prestação
de serviços que possam contribuir para o fomento e a racionalização
das explorações agropecuárias e para melhorar as condições de vida
de seus associados. Ampara as famílias carentes no combate à fome
e à pobreza, assiste a criança, o adolescente, a gestante e o idoso e
apóia a comercialização de produtos artesanais, promovendo a
integração do indivíduo no mercado de trabalho.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual solicitamos a aprovação desta
proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.545/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Moradores e Amigos do Bairro Santa Teresa - Amast, com sede no
Município de São Sebastião do Paraíso.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária dos Moradores e Amigos do Bairro Santa Teresa - Amast,
com sede no Município de São Sebastião do Paraíso.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2007.
Antônio Carlos Arantes
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Justificação: São finalidades da Associação Comunitária dos
Moradores e Amigos do Bairro Santa Teresa - Amast: realizar projetos
sociais e ocupacionais com crianças e adolescentes cadastrados,
assegurando-lhes o desenvolvimento físico, psicossocial, mental e
afetivo; promover funções complementares junto às famílias a fim de
integrá-las no processo socioeducativo de seus filhos; promover
estudos, palestras, ações; elaborar projetos visando à erradicação do
trabalho infantil.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual solicitamos a aprovação desta
proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.546/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores do Capão

Grande - APPCG -, com sede no Município de Ilicínea.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Produtores do Capão Grande - APPCG -, com sede no Município de
Ilicínea.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2007.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A principal finalidade da Associação dos Produtores do

Capão Grande - APPCG -, consiste em promover o desenvolvimento
sócio-econômico dos associados, por meio do serviço social em todas
as suas formas de expressão, dentro das possibilidades de seus
recursos, dando atenção especial e representando seus associados
junto aos órgão municipais, estaduais e federais, promovendo saúde,
alimentação e educação.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual solicitamos a aprovação desta
proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Política Agropecuária para deliberação, nos termos do
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art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1.547/2007

Ratifica regime especial de tributação concedido ao setor de
torrefação e moagem de café, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763,
de 26 de dezembro de 1975.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação

ao contribuinte mineiro do setor de torrefação e moagem de café, nos
termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, em
virtude de benefício fiscal concedido pelo Estado do Paraná por meio
do Decreto nº 411, de 28 de março de 2007.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 4 de setembro de 2007.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia.

REQUERIMENTOS
Nº 1.066/2007, do Deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja

formulado apelo ao Secretário de Agricultura e ao Reitor da
Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes - com vistas à
criação, no Município de Montes Claros, de um Centro de Referência
da Carne de Sol, no moldes dos Centros de Inteligência da Batata, do
Café, do Feijão, do Leite, do Milho e da Soja, vinculados a essa
Secretaria. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 1.067/2007, do Deputado Carlos Pimenta, em que solicita sejam
encaminhados ao Secretário de Ciência e Tecnologia e ao Reitor da
Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes - pedidos de
informações sobre as providências adotadas para a implantação do
Centro de Referência de que trata o art. 5º da Lei nº 13.965, de
27/7/2001. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 1.068/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Município de Elói
Mendes pelo transcurso do seu 96º aniversário. (- À Comissão de
Assuntos Municipais.)

Nº 1.069/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Rotary Club de Itajubá
pelo transcurso de seu cinqüentenário na comunidade itajubense. (- À



292

Comissão do Trabalho.)
Nº 1.070/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita

seja formulado voto de congratulações com a Escola Municipal
Benedita Braga Cobra pelo transcurso do seu 90º aniversário. (- À
Comissão de Educação.)

Nº 1.071/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a poetisa Yeda Prates
Bernis por sua posse na Academia Mineira de Letras. (- À Comissão
de Cultura.)

Nº 1.072/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a Agência do Banco do
Brasil de Itajubá pelo transcurso de seu 25º aniversário. (- À Comissão
de Turismo.)

Nº 1.073/2007, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Câmara Municipal de
Campanha pelo transcurso do aniversário da cidade.

Nº 1.074/2007, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Câmara Municipal de
Guaranésia pelo transcurso do aniversário da cidade.

Nº 1.075/2007, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal e com a
Câmara Municipal de Esmeraldas pelo transcurso do aniversário da
cidade.

Nº 1.076/2007, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Câmara Municipal de Diogo
de Vasconcelos pelo transcurso do aniversário da cidade. (-
Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.077/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Conselho Regional de
Educação Física da 6ª Região de Minas Gerais - CREF6 - MG pela
passagem do Dia do Profissional de Educação Física. (- À Comissão
de Educação.)

Nº 1.078/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Rádio Inconfidência pelo
transcurso do 71º aniversário de sua fundação. (- À Comissão de
Transporte.)
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Nº 1.079/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulado apelo ao Secretário de Esportes com vistas a se viabilizar a
construção de uma cobertura na quadra de esportes localizada na
Praça Tuffi Issa, no Residencial Gramado, no Município de
Uberlândia. (- À Comissão de Educação.)

Nº 1.080/2007, do Deputado Tiago Ulisses, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Francisco de Assis Betti
por sua posse como Desembargador Federal.

Nº 1.081/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
sejam encaminhadas ao Corregedor do Tribunal de Justiça as notas
taquigráficas da reunião de 23/8/2007 desta Comissão, com os
documentos mencionados, e seja apurada denúncia de possível
perseguição administrativa contra a servidora Helen Costa Ribeiro
Lima, lotada no Fórum da Comarca de Três Pontas. (- Distribuídos à
Comissão de Administração Pública.)

Nº 1.082/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de providência
para imediata instalação de uma companhia do Corpo de Bombeiros
Militar em Ponte Nova.

Nº 1.083/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Chefe da Polícia Civil do Estado com vistas
ao desmembramento da Delegacia de Crimes Contra a Mulher e da
Delegacia de Trânsito do Complexo da Rua Felisberto Leopoldo, em
Ponte Nova.

Nº 1.084/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à
reestruturação da Polícia Militar e da Polícia Civil de Ponte Nova, com
o aumento do efetivo e de equipamentos e a implantação de uma
companhia independente da Polícia Militar.

Nº 1.085/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Secretário de Defesa Social com vistas à
implementação do Programa Fica Vivo em Ponte Nova.

Nº 1.086/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Secretário de Defesa Social com vistas à
implantação de nova unidade prisional em Ponte Nova, para ser
administrada pelo sistema Associação de Proteção e Assistência ao
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Condenado - Apac -. (- Distribuídos à Comissão de Segurança
Pública.)

Nº 1.087/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
sejam encaminhados ao Corregedor de Polícia Civil as notas
taquigráficas da 22ª Reunião Ordinária desta Comissão e pedido de
que se apure a invasão da residência da Sra. Rosângela Cyríaco de
Oliveira, que alega ter sido sua casa arrombada e depredada por
traficantes.

Nº 1.088/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Subsecretário de Administração Prisional com
vistas à elaboração de um plano emergencial de assistência aos
detentos transferidos da cadeia pública de Ponte Nova, em razão da
chacina ocorrida nessa unidade prisional, que preveja a visita dos
familiares e o conhecimento da situação de saúde de cada um dos
detentos, em parceria com a Câmara Municipal de Ponte Nova, com
acompanhamento desta Comissão.

Nº 1.089/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à
elaboração de projeto de lei que disponha sobre a indenização das
famílias dos 25 presos mortos na chacina ocorrida na cadeia pública
de Ponte Nova na madrugada do dia 23/8/2007.

Nº 1.090/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
sejam encaminhados ao Corregedor do Tribunal de Justiça e ao
Corregedor da Polícia Civil cópias das notas taquigráficas da reunião
de 23/8/2007 desta Comissão e cópia da documentação que
menciona, entregue pela Vereadora Gleida Garcia Mendonça, da
Câmara Municipal de Três Pontas, para tomada das providências
cabíveis.

Nº 1.091/2007, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja
formulado apelo ao Sr. Humberto Candeias Cavalcanti, Diretor-Geral
do Instituto Estadual de Florestas - IEF -, com vistas a que se
promovam os estudos técnicos e a delimitação cartográfica (memorial
descritivo) da Serra da Calçada, de forma a subsidiar os trabalhos
desta Comissão quanto à proposta contida no Projeto de Lei nº
1.304/2007.

Nº 1.092/2007, da Comissão de Administração Pública, em que
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solicita seja formulado apelo ao Diretor-Geral do Detran-MG com
vistas a que não se proceda à regulamentação do Decreto nº 44.546,
de 20/6/2007, que trata do credenciamento de clínicas médicas e
psicológicas, enquanto não for realizada audiência desta Comissão
com o Secretário de Estado de Governo.

Da Deputada Maria Lúcia Mendonça, solicitando a participação
desta Casa no IV Simpósio de Meio Ambiente, que será realizado em
Viçosa, e no I Simpósio sobre o Bioma Cerrado - Recuperação,
Conservação e Desenvolvimento, em Brasília (DF).

Do Deputado Deiró Marra e outros em que solicitam seja instalada a
Frente Parlamentar do Café. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
João Leite, Leonardo Moreira (18), Célio Moreira e outros, André
Quintão e outros (2), Dalmo Ribeiro Silva e outros, Dinis Pinheiro e
outros, João Leite e outros e Mauri Torres, da Deputada Ana Maria
Resende e das Comissões de Assuntos Municipais e de Política
Agropecuária.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

André Quintão e Dalmo Ribeiro Silva.
Oradores Inscritos

  O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado José Henrique.
O Deputado José Henrique - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana,

Srs. Deputados. Gostaria de registrar nos anais desta Casa uma
notícia que entristeceu o Vale do Rio Doce. Na última sexta-feira, um
acidente trágico levou a vida de um líder do médio Rio Doce, o jovem
Prefeito Almir Muniz. Ele e o Vereador Edson Campos estavam a
caminho de Belo Horizonte para um encontro a fim de resolver
problemas da administração municipal.

Resplendor, pequeno Município do Vale do Rio Doce com 16 mil
habitantes tem vivido, nos últimos anos, um período atribulado da sua
administração municipal, o que inclui também o incremento da usina
hidrelétrica de Aimorés, que tantos problemas criou para aquela
cidade. Quando assumiu sua administração, o Sr. Almir Muniz
encontrou o Município endividado, não havia a mínima condição para
que pudesse ao menos assinar um convênio. Quando o Sr. Almir
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Muniz assumiu o Executivo do Município, a esperança era de que
houvesse uma administração com seriedade, com probidade e que se
investisse de sabedoria para recuperar Resplendor. E era assim que o
Sr. Almir Muniz estava levando a administração, até que, na sexta-
feira, foi vitimado por um acidente. Ainda jovem, com 46 anos, deixou
esposa, filhos e uma cidade entristecida.

Na celebração de corpo presente, o Pe. Paulo Ribeiro lembrou-se da
sua posse, em que pedia àquele que a população de Resplendor
havia colocado no comando do destino do Município que o
administrasse com vontade política, que fizesse uma administração
voltada para o bem comum e que os poucos recursos que chegassem
ao Município fossem administrados com seriedade. Dessa forma o Sr.
Almir Muniz estava administrando Resplendor. Era professor de
Matemática, foi Vereador da cidade e, às vezes, não estava sendo
bem compreendido. Infelizmente, neste país, quando um político está
à frente da administração pública e tem de conduzi-la com seriedade,
às vezes é mal compreendido, até mesmo pela população.

Talvez o tempo possa dizer o que o Sr. Almir Muniz estava fazendo
à frente da administração daquele Município.

Faleceram no acidente o Sr. Almir Muniz, Prefeito de Resplendor, o
Vereador Edson Campos, também advogado e Presidente da Seção
da OAB de Resplendor, e o motorista Jorge, funcionário público
municipal. Jovens que partiram. Vinham para Belo Horizonte buscar
migalhas para o Município de Resplendor e partiram para um novo
horizonte.

Mas essa notícia, em se tratando da BR-381, é corriqueira. São
inúmeros os acidentes que acontecem nessa BR, que liga João
Monlevade a Governador Valadares. Os jornais “Estado de Minas”, “O
Tempo”, “Hoje em Dia”, “Diário do Rio Doce”, todos eles trazem
notícias diárias sobre os acidentes violentos que acontecem nela, hoje
denominada “Estrada da Morte”, e que levam tantas vidas. No dia 7 de
agosto foram nove mortos em um acidente com um ônibus da Viação
Nossa Senhora da Penha que transportava 27 passageiros; no dia 12
de fevereiro, um acidente matou seis pessoas perto do trevo de
Caeté; e outros acidentes vêm ocorrendo na BR-381.

Ainda há poucos meses, por meio da TV Assembléia, em uma
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audiência pública, discutíamos, Deputada Rosângela Reis, juntamente
com o Deputado Roberto, sobre os investimentos feitos nessa BR
para o reperfilamento - diz-se hoje reperfilamento, mas seria uma
recapagem. Essa é uma rodovia muito antiga. O Engenheiro Israel
Pinheiro dizia que, quando se construiu a estrada que liga Belo
Horizonte a João Monlevade, usaram um burrico - ele saiu
caminhando pelas montanhas e, assim, saíram fazendo as picadas
para construir a rodovia, que permanece com o mesmo traçado de 60
anos atrás.

Portanto, o investimento que houve na BR-381 foi uma perda de
recursos. Investiram muito dinheiro e não melhoraram a estrada,
apesar de terem dado aos motoristas a impressão de que seria uma
rodovia de melhor qualidade. Como hoje se desenvolve uma
velocidade muito maior, os acidentes estão acontecendo com mais
freqüência. Imaginem ainda a quantidade de tráfego que aumentou lá,
o número de veículos que circulam naquela região, e ainda tem-se
que levar em conta a modalidade dos veículos, os bitrens, as carretas
pesadas, que circulam em uma rodovia que não tem condições de
comportar esse tráfego.

Essa é uma denúncia que o Deputado José Henrique faz a esta
Casa porque é um usuário semanal dessa rodovia, ou seja, todas as
semanas corremos risco na BR-381, de Belo Horizonte a Governador
Valadares. E fazemos essa denúncia porque, além dos recursos
gastos nela, há inúmeras obras paralisadas, como é o caso do trevo
de Itabira, de todas as pontes e viadutos. Está tudo paralisado, o
dinheiro foi jogado fora. Esses recursos foram licitados, mas parece-
me que há um questionamento sobre o faturamento daquelas obras,
que estão, então, paralisadas.

Com pesar, fazemos esses registros. Há 12 anos se fala na
duplicação da BR-381, e apenas fizeram uma recuperação;
recuperação essa que não atende à demanda da rodovia. Faço aqui
essa denúncia, pois outros acidentes ocorrerão ali. Essa situação é
diária.

Naquele dia, na sexta-feira, quando cheguei ao trecho em que havia
ocorrido o acidente que vitimou as lideranças de Resplendor, logo em
seguida, um carro de reportagem que seguia para Governador
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Valadares rodou na pista e também acidentou-se, machucando os
funcionários da imprensa. Vemos, portanto, que essa é uma rodovia
sem a mínima condição para o tráfego que tem hoje.

Fazemos um apelo ao DNIT, ao Ministério dos Transportes, pois
deve haver uma solução imediata para o prosseguimento das obras
que estão paralisadas e do projeto de duplicação da rodovia, que está
no PAC, um projeto do governo federal que fará investimentos para
essa duplicação.

A Deputada Rosângela Reis (em aparte) - Gostaria, Deputado José
Henrique, de parabenizá-lo pelo pronunciamento e pelo clamor ao
convidar os Deputados, a Assembléia Legislativa, os Prefeitos e
Vereadores para uma causa tão justa: a defesa da duplicação da BR-
381. Perdemos nessa BR, na semana passada, duas vidas: o Prefeito
de Resplendor e um Vereador do PV. Eram nossos companheiros de
trabalho e autoridades importantes. Muitas vidas têm sido ceifadas
naquela BR, Deputado. Movidos por essa causa, nós, nesta Casa,
estamos com uma frente parlamentar em defesa da duplicação da BR-
381. Sei que, há anos e anos, já se fala nessa duplicação.

Concordo quando V. Exa. expõe que são recursos mal aplicados.
Sabe-se que fica caro para o governo federal aplicar esses recursos
para que haja uma melhoria e se minimize a situação, no entanto a
situação está ruim, há falta de sinalização nessas estradas. O tráfego
ali é intenso, há circulação de muitos veículos durante o dia e a noite.
Se se colocar um carro atrás do outro, ocupará cerca de 30km. São
muitos veículos, a BR já não comporta mais esse tráfego. Precisamos
unir forças, porque essa é a pior BR do País. Portanto é necessário
que se faça a duplicação da BR-381. Estaremos externando a
situação por meio de forças, como a de V. Exa, somando-as com as
das Comissões de Turismo e de Transporte, e buscaremos apoio
junto às autoridades competentes para que mobilizem recursos.
Precisamos de orçamento para que se realize a obra da BR-381.
Muito obrigada pelo aparte.

O Deputado José Henrique - Agradeço o aparte, Deputada
Rosângela Reis. Lembro que, a cada dia, a Vale do Rio Doce
aumenta o transporte de minério naquela BR. As minerações
crescem, cada vez mais, na região. Trata-se de uma rodovia que é
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utilizada para o transporte de minério, para o transporte das
siderúrgicas, da Cenibra e de muitas outras empresas que trafegam
naquele trecho.

Portanto é necessário, urgentemente, que haja investimento, que
haja um planejamento. Infelizmente, essa palavra “planejamento” não
existe neste país. Se fosse feito um levantamento do tráfego daquela
rodovia, do crescimento da mineração e da indústria, já era para ter
sido feita a duplicação daquela BR, já era para ter melhorado o tráfego
daquela rodovia. Fica aqui o apelo: é necessária a união dos
Deputados da região do Rio Doce e de todos os parlamentares desta
Casa, para que haja, imediatamente, investimentos na BR-381. Muito
obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Célio Moreira.

O Deputado Célio Moreira - Exmo. Sr. Presidente, Sras. Deputadas,
Srs. Deputados, funcionários desta Casa, telespectadores que nos
acompanham pela TV Assembléia, presentes nas galerias, o meu
pronunciamento é a respeito de uma audiência pública ocorrida na
cidade de Curvelo, da qual V. Exa., Sr. Presidente, participou. No
domingo passado, o jornal “Estado de Minas” soltou uma matéria a
respeito das barragens que o governo federal pretende fazer em
Minas Gerais. (- Lê:)

“Indiferente à posição contrária da maioria dos brasileiros ao projeto
de transposição do Rio São Francisco, o governo federal faz uso da
força que o cargo lhe confere e impõe a nós, mineiros, cota elevada
de sacrifícios em benefício de seu projeto pessoal.

Um projeto suspeito, cercado de mistério, tomado de inverdades,
que vai sendo aos poucos descortinado, deixando à vista as mazelas
previsíveis que recairão sobre milhares de pessoas, talvez número
muito superior aos que o Presidente pretende agradar no Nordeste
com sua obra de transposição.”

Esta não é uma preocupação de agora, mas a oportuna matéria
publicada pelo jornal “Estado de Minas” no domingo último pelo
jornalista Bernardo Furtado nos revela fatos e situações ainda pouco
aflorados em todo o processo de transposição do nosso velho Chico e
reitera a decisão do governo em sacrificar três bacias no Estado para
garantir o sucesso de seu empreendimento. Lembram-se os senhores
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de que em maio do ano passado esta Casa promoveu uma audiência
pública em Curvelo à busca de esclarecimentos junto à empresa
Codevasf acerca da possibilidade da construção das barragens no
Estado e o impacto ambiental que elas causariam à região central. Na
ocasião, nós e os Prefeitos da região fomos informados de que havia
estudos.

Agora, no entanto, a mídia retoma o assunto para denunciar que
Minas vai ganhar mesmo um presente de grego e que o governo
federal projeta cinco barragens no Estado, objetivando reforçar o
suprimento de água nos canais da transposição no Nordeste, Buritis.

Pelo andar da carruagem, os Municípios de João Pinheiro e Santo
Hipólito pagarão grande parte da conta do ambicioso projeto do
Presidente Lula, que custará aos cofres federais R$32.000.000,00
apenas em estudos, e causará forte impacto sobre o meio ambiente e
a economia de três sub-bacias do rio em Minas.

Prevê-se a construção de cinco barragens - três na bacia do Rio
Paracatu, uma no Rio Urucuia e outra no Rio das Velhas - capazes de
inundar mais de 100.000ha de terras cultivadas, assentamentos de
reforma agrária, áreas de mata, trechos de rodovia federal e até casas
de uma cidade e de um distrito.

Uma das unidades, apesar da negativa, será construída no Rio das
Velhas e atingirá os Municípios de Santo Hipólito, Curvelo, Presidente
Juscelino e Santana de Pirapama, produzindo inundação de
20.000ha. A barragem terá 45m de altura e 2,2km de extensão. Outra
barragem de 50m de altura e 520m de extensão será construída no
Rio Urucuia, nos Municípios de Buritis e Arinos, com previsão de
inundar 50.000ha. Também o Rio Paracatu terá que dar sua
contribuição para atender a vaidade do governo federal, recebendo
uma das barragens nos Municípios de João Pinheiro e Paracatu, com
possibilidade de inundar 30.000ha. O Rio Caatinga, em João Pinheiro,
contribuirá com sua parte de sacrifício, recebendo uma das barragens.

Já se sabe que as barragens projetadas pela Codevasf terão
impacto desastroso na agricultura, nas bacias do Paracatu e do
Urucuia. As águas dos lagos atingirão pequenos e grandes produtores
e, literalmente, lançarão os sonhos de dezenas de assentados na
lama, que verão todo um esforço de recomeçar uma vida levado nas
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asas do mega-sonho do governo federal de deixar seu nome
indelevelmente marcado na história como o salvador do Nordeste
brasileiro.

Para fazer valer seu desejo, o governo sustentou, na Justiça, no
debate político e mesmo no estudo de impacto ambiental, que a
transposição não causaria prejuízos ao meio ambiente na bacia do
São Francisco. Mentiu deliberadamente, com o argumento de que a
água para abastecer os canais de transposição seria retirada da
porção final do rio, nos Lagos de Sobradinho e de Itaparica, em
Pernambuco. Sabe-se agora que o governo tem consciência das
perdas de água do São Francisco e quer compensar com o sacrifício
de outras bacias.

Voltando à audiência pública realizada em Curvelo e presidida pelo
Deputado Doutor Viana, nosso 1º-Vice-Presidente, para discutir a
possibilidade da construção de barragem no Rio das Velhas, na
ocasião, representantes da Codevasf admitiram até a possibilidade da
instalação da barragem no Rio das Velhas, mas disseram que o
assunto estava ainda em estudo e que um relatório sobre esse estudo
seria concluído até o final do ano. Na ocasião, Prefeitos e dirigentes
de entidades manifestaram sua insatisfação diante da falta de
precisão dos representantes da empresa de engenharia Ecoplan e da
Codevasf. O representante da Ecoplan disse que havia sérias dúvidas
sobre a viabilidade técnica e econômica da barragem, embora, na
apresentação do PAC, o governo tenha informado que essa etapa de
estudos estava concluída. Naquela oportunidade, em que me fazia
presente, esse mesmo representante apresentou dados muito
diferentes dos que estão contidos em documento da Codevasf, de
junho de 2005, e que também serviram de base para o estudo da
eficiência energética, concluído há cerca de um ano pela Universidade
Federal de Itajubá. Em sua exposição, o representante da Ecoplan
garantiu que o volume da barragem de Santo Hipólito seria a metade
dos 4.400.000.000m³ previstos nos estudos anteriores. No entanto, a
área de inundação é a mesma prevista nos mesmos estudos
anteriores.

O governo federal sempre soube que futuramente não haveria água
suficiente para suprir os canais da transposição sem restringir as
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demandas econômicas e sociais da bacia. Agora, com essas
barragens em Minas, fica claro como o governo federal pretende
resolver o problema; só que a solução buscada esteve, todo o tempo,
camuflada. Os impactos decorrentes dessa parte do projeto não foram
descritos e avaliados no processo de licenciamento ambiental da
transposição, como bem situou o Sr. José Carlos de Carvalho,
Secretário de Meio Ambiente e de Desenvolvimento Sustentável em
Minas Gerais.

É importante dizer que o parecer técnico do Ibama que fundamentou
a concessão da licença para as obras da transposição rejeitou
cabalmente os argumentos contrários do governo mineiro, com o
argumento de que o alto São Francisco não sofreria impactos
ambientais decorrentes do empreendimento.

Estranho é que as cinco barragens foram tratadas superficialmente e
praticamente descartadas no Estudo de Impacto Ambiental de outubro
de 2004. (- Lê:)

“Entretanto é possível que novos reservatórios de grande volume
tenham baixa viabilidade ambiental pela inundação de áreas
economicamente ocupadas e por efeitos sobre ecossistemas fluviais”,
diz o documento.

Em documento de junho de 2005, a Codevasf e as quatro empresas
contratadas explicam que o conjunto de barragens servirá para dobrar
a vazão mínima do rio nas proximidades da cidade mineira de São
Francisco, de 600m3 por segundo para 1.200.000m3 por segundo. O
relatório cita uma série de benefícios, como a melhoria das condições
de navegação e de depuração da água. Todavia o eixo central do
projeto é econômico e reside no aumento da geração de energia
elétrica nas turbinas da estatal federal Companhia Hidrelétrica do São
Francisco, instalada abaixo do lago de Sobradinho. Está atestado
ainda no EIA, com aval da Agência Nacional de Águas - ANA -, que há
disponibilidade de água no São Francisco para alimentar os canais de
transposição, sem prejudicar atividades econômicas e demandas
atuais e futuras sobre a bacia. No entanto, o documento da Codevasf,
que recomenda a construção das cinco barragens em Minas, cita,
entre os benefícios, o favorecimento das condições hidrológicas em
Sobradinho, que determinam a outorga preventiva para o projeto de
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irrigação das águas do Rio São Francisco com as bacias hidrográficas
do Nordeste Setentrional. Não há dúvida de que o conjunto de obras
que cerca essa transposição significará um preço alto para o nosso
Estado, com impactos ambientais previsíveis e até imprevisíveis ao
custo do sacrifício das bacias, com impacto não apenas no meio
ambiente mas também no econômico e social de quatro regiões
mineiras.

Pior ainda, a construção de barragens resultará no desaparecimento
de Município, como no caso de Presidente Juscelino, que tem 4.400
habitantes e está fadado a ser invadido pelas águas da projetada
barragem de Santo Hipólito, no Rio das Velhas, que afogará parte dos
Rios Paraúna e Cipó, 45% da zona rural e praticamente todo o seu
núcleo urbano. O Município terá de sepultar, sob as águas, grandes
faixas de terras agricultáveis.

Concluindo, Sr. Presidente. Todavia o impacto do projeto na região
não se limita a isso. A formação do lago da barragem interferirá no
traçado da BR-259, único acesso por asfalto à cidade. Acima de tudo,
a barragem de Santo Hipólito representará um retrocesso no
desenvolvimento econômico da região, pondo abaixo todos os
esforços empreendidos pelo governo do Estado e por nós,
parlamentares, pela melhoria da qualidade das águas da bacia do Rio
das Velhas. Senhora da Glória, em Santo Hipólito, que produz hoje
aproximadamente 20 mil litros de leite por dia, cujos moradores
apostam na expansão de uma usina de álcool instalada nas
imediações do povoado, terá as suas 117 casas cobertas pelo lago da
barragem e perderá também as suas melhores terras agrícolas. É
importante que nos perguntemos, Sras. e Srs. Deputados: por que
Minas há de pagar tão caro por um projeto que não vai ao encontro de
seus interesses, que não trará ao Estado nenhuma compensação, que
nos torna servis da vontade de uns poucos, entre eles o Presidente
Lula? Nós, brasileiros e, sobretudo, mineiros, desaprendemos como
lutar? O que está em jogo é um importante patrimônio mineiro, nossas
bacias, nossos rios e o respeito a milhares de pessoas que terão suas
vidas radicalmente mudadas, não bastasse os efeitos impactantes no
meio ambiente. E tudo resolvido sem a necessária transparência,
como é próprio deste governo petista.
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Convoco os nobres colegas para uma reação, para reabertura de
uma discussão e, se necessário, de ação para impedirmos que nosso
Estado seja vilipendiado como pretende o governo federal. Muito
obrigado, Sr. Presidente.
* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Com a palavra, o
Deputado Paulo Cesar.

O Deputado Paulo Cesar - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
imprensa presente, público que nos acompanha nas galerias e através
da TV Assembléia em todo o nosso Estado. “A sabedoria da vida não
está em fazer aquilo de que se gosta, mas gostar daquilo que se faz”.
Essa frase do pintor, escultor, inventor e intelectual Leonardo da Vinci
sintetiza a atuação de uma brava mineira que vem prestando
inestimáveis serviços a este Estado. Trata-se da nossa colega Elbe
Brandão, Deputada que é uma das mais destacadas representantes
do nosso querido Norte de Minas e que vem fazendo um excepcional
trabalho à frente da Secretaria de Estado Extraordinária para o
Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri e do Norte
de Minas - Sedvan.

Elbe Brandão, efetivamente, faz o que gosta e, principalmente, gosta
do que faz, como mostra sua brilhante atuação à frente dessa
Secretaria tão importante para o desenvolvimento social de Minas. E
consegue fazer tanto por reunir atributos pessoais que a tornam a
pessoa certa no lugar certo. Além de ter nascido no Norte de Minas e
trazer no coração o sentimento de uma gente que demonstra tanta
vontade de vencer, nossa Secretária tem a sensibilidade que só as
mulheres possuem. Afinal, mais do que capacidade técnica, a
secretaria por ela dirigida exige o conhecimento da dura realidade de
mais de 2 milhões de pessoas que vivem nos 188 Municípios situados
em sua área de atuação. Sim, pois no Norte de Minas e nos Vales do
Jequitinhonha e do Mucuri vivem hoje mineiros que, ao longo dos
anos, foram relegados pelo poder público.

Esta é, aliás, uma das grandes características de Minas, tão bem
definida pelo grande Guimarães Rosa, que preconizou: “Minas são
várias”. E realmente podemos constatar essa realidade quando
viajamos por este imenso Estado e vemos a qualidade de vida dos
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Municípios do Sul de Minas, a opulência do Triângulo, a
industrialização de Primeiro Mundo verificada nas regiões centrais e
metalúrgica e o desenvolvimento que chegou, ainda no começo do
século passado, à Zona da Mata mineira. Os Índices de
Desenvolvimento Humano - IDHs - verificados no Norte, no Mucuri e
no Jequitinhonha mostram como o progresso econômico ocorreu de
forma desordenada em Minas Gerais.

Contudo, a visão de estadista desse grande mineiro, nosso
Governador Aécio Neves, que criou a Sedvan, e o trabalho incansável
e competente da Secretária Elbe Brandão estão mudando a realidade
dessas regiões. Presto aqui este depoimento por estar acompanhando
de perto tão valoroso trabalho, haja vista que três Municípios que
represento nesta Casa, como Deputado majoritário - Santa Fé de
Minas, São João das Missões e Matias Cardoso -, estão sendo
diretamente beneficiados pelos programas implantados por essa
Secretaria.

De fato, programas desenvolvidos pela Sedvan - Combate à
Pobreza Rural; Mil Mulheres em ação; Sorriso no Campo; Cozinhas
Comunitárias Sertanejas; Leite pela Vida; Ovinos Gerais; Artesanato
em Movimento; Turismo Solidário; e Cidadão Nota Dez, além da
versão mineira do Projeto Rondon -, estão operando uma verdadeira
transformação nessas que sempre foram as regiões mais carentes e
esquecidas de nosso Estado. Os dados desses programas atestam
seu sucesso, o compromisso com o social e a adequação das
políticas públicas à realidade das regiões às quais são dirigidos.

O programa de Combate à Pobreza Rural, no Estado de Minas
Gerais, com investimentos de US$70.000.000,00 pelo Banco Mundial,
apóia investimentos comunitários em obras de infra-estrutura e outros.
Esse programa possibilita a construção ou recuperação de barragens,
poços, cisternas, estradas, implantação de armazéns comunitários,
mecanização agrícola, unidades de beneficiamento, piscicultura,
apicultura, além da construção e reforma de escolas, postos de saúde,
lavanderias comunitárias e centros sociais.

Já os projetos Mil Mulheres em Ação e Leite pela Vida estão
desenvolvendo expressivas ações no combate à mortalidade e à
desnutrição infantil. O projeto Leite pela Vida, por exemplo, está hoje
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distribuindo 150 mil litros de leite por dia para famílias carentes,
comprados de 4.946 pequenos produtores rurais e com o apoio de 41
laticínios conveniados.

Outro destaque na atuação da Sedvan é o projeto Cozinhas
Comunitárias Sertanejas, que já implantou 18 cozinhas auto-
sustentáveis e gerou 540 empregos. Esse programa tem por objetivo
estimular a geração de renda para famílias economicamente
excluídas, destacando a cultura alimentar da região e aproveitando os
insumos locais, além de incentivar o associativismo e o
cooperativismo.

O programa Sorriso no Campo conseguiu atender, desde 2004, mais
de 170 mil pessoas da zona rural, possibilitando a integração entre o
ensino universitário e os Municípios, por meio de estágios
remunerados e do desenvolvimento de ações educativas e métodos
preventivos, promovendo a saúde bucal.

Também merece o aplauso de todos os mineiros o programa
Cidadão Nota Dez, que combate o analfabetismo e já capacitou 3.100
professores e alfabetizou quase 50 mil pessoas. O programa
Artesanato em Movimento ensina técnicas artesanais e cria
possibilidade de trabalho e renda.

Não fosse a limitação de tempo, que é regimental, poderia aqui, Sr.
Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, alongar-me ainda
durante muito tempo para destacar outros projetos e os imensuráveis
benefícios que a atuação da Sedvan vem gerando para os mineiros
mais necessitados. Mas, ao destacar o trabalho da Secretária Elbe
Brandão e a visão do Governador Aécio Neves ao criar essa
Secretaria, estou prestando uma homenagem a dois mineiros que
contribuem decisivamente para que as desigualdades regionais sejam
reduzidas em nosso Estado. E o faço, além do devido reconhecimento
de que ambos são merecedores, para que também os empresários e
entidades da sociedade civil se mobilizem a fim de ajudar nessa tarefa
de importância ímpar, que é promover o desenvolvimento nas regiões
mais carentes de Minas, pois outro grande mérito deste governo e da
Secretária Elbe Brandão, em particular, é conseguir congregar apoios
diversos.

Afinal, vários Ministérios e instituições, como a Federação das
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Indústrias, o Servas, os Consórcios de Municípios, as ONGs, a
Pastoral da Criança e o Conselho de Segurança Alimentar, entre
outros, superam eventuais divergências administrativas, políticas ou
ideológicas para, em conjunto, desenvolver ações que estão
transformando a realidade de regiões antes conhecidas como “vales
da miséria”. Esse triste quadro vai-se transformando e mostrando que
quando homens e mulheres de bem se unem podem mais e
conseguem construir uma sociedade mais justa.

Muito obrigado pela atenção, Srs. Deputados.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Fábio Avelar.

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, caros amigos que nos assistem nas galerias,
telespectadores da TV Assembléia, antes de iniciar o meu
pronunciamento esta tarde, gostaria de dar a notícia a todos os
nossos colegas da realização do 24º Congresso de Engenharia
Sanitária e Ambiental, que está sendo realizado na Expominas.
Tivemos a abertura no último domingo. No decorrer desta semana,
estaremos lá discutindo as questões ligadas ao saneamento
ambiental. Estão reunidos cerca 5 mil técnicos de todo o País e
também alguns representantes de outros países.

Estão sendo debatidas questões importantíssimas, como a nova
regulamentação do setor, a questão do aquecimento global, enfim,
todas as questões ligadas à área ambiental. É muito importante Minas
Gerais e Belo Horizonte sediarem esse congresso que é realizado de
dois em dois anos. O último realizado em Belo Horizonte foi
exatamente há 30 anos.

Quero cumprimentar a organização do evento nas pessoas do nosso
Presidente da sessão Minas Gerais, nosso engenheiro e amigo
Márcio, e do nosso Presidente nacional, Boranga, pela realização e
pela organização desse evento que está ocorrendo em Belo
Horizonte.

Sr. Presidente, quero fazer ainda um apelo a V. Exa. para colocar
em pauta um importante projeto que já foi apreciado em três
comissões, até na Comissão de Meio Ambiente. Esse projeto que faz
referência aos Mercados Distritais do Cruzeiro e de Santa Teresa já
se encontra pronto para a ordem do dia. Solicitamos ao Presidente



308

que dê prioridade para colocar esse projeto de lei - que foi assinado
por 19 Deputados - na ordem do dia para que seja apreciado pelos
Deputados.

Informamos que já houve a realização de um plebiscito no Bairro
Santa Teresa, quando houve a participação de mais de 1.500
moradores do bairro. Naquela oportunidade, houve um resultado
muito importante, que foi a manifestação a favor da revitalização, da
manutenção do Mercado Distrital de Santa Teresa. O resultado foi que
90,6% das pessoas que votaram se pronunciaram favoráveis à
revitalização daquele importante equipamento da nossa cultura e de
tamanha importância para a região e para a cidade de Belo Horizonte.

Da mesma forma, será realizada agora uma consulta pública para o
Mercado Distrital do Cruzeiro. Esperamos que esta Casa aprecie o
projeto. A Prefeitura de Belo Horizonte se propôs a receber todos os
representantes da comunidade para debater o assunto. Gostaríamos
de salientar que o movimento iniciado nesta Casa, o qual contou com
o apoio de 19 Deputados e Deputadas, é suprapartidário, ou seja,
envolve Deputados de praticamente todos os partidos políticos.
Portanto, Deputado José Henrique, solicitamos a V. Exa. que leve
nosso apelo ao Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, para que
coloque esse importante projeto na pauta.

O outro assunto que trago hoje, desta tribuna, já foi muito bem
abordado pelo Deputado Célio Moreira: a transposição do Rio São
Francisco. O tema vem sendo debatido nesta Casa há vários e vários
meses, e sempre questionamos a metodologia adotada pelo governo
federal na condução do processo, no que diz respeito à transparência.
O projeto foi feito sem a participação da sociedade. Há alguns meses,
o Deputado Célio Moreira falou sobre a implantação de barragens na
região. Praticamente não tivemos nenhuma informação. Hoje
verificamos que todas essas questões estavam sendo estudadas às
escondidas, sem maior participação.

Cumprimento o jornal “Estado de Minas” pela importante reportagem
de domingo intitulada “Presente de grego”. Na realidade, é isso o que
significa esse projeto de transposição do Rio São Francisco. De forma
bastante didática e interessante, a matéria aborda todos os aspectos
que envolvem esse tipo de transposição, até com manifestação
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contundente do nosso Secretário José Carlos de Carvalho, uma das
pessoas que mais entende de saneamento e meio ambiente no Brasil,
aliás, com experiência de ex-Ministro. Ressalto alguns trechos de sua
fala: (- Lê:)

“O Secretário de Meio Ambiente e de Desenvolvimento Sustentável
de Minas, José Carlos de Carvalho, diz que o esforço do governo
federal para tirar do papel as barragens do Urucuia, do Velhas e do
Paracatu prova a inconsistência do projeto de transposição do Rio
São Franscisco.” Sempre dissemos que esse projeto foi defendido de
uma maneira que não convenceu a nenhum de nós, técnicos. Sou
engenheiro e não me convenci. Todos os técnicos dos Estados
atingidos com quem tive a oportunidade de conversar questionaram a
eficiência do projeto. Em outro trecho, o Secretário diz o seguinte:
“Sempre dissemos que não haveria água suficiente no futuro para
suprir os canais de transposição, sem restringir as demandas
econômicas e sociais na bacia. O Ibama sempre entendeu que o Alto
São Francisco não sofreria impactos ambientais decorrentes desse
empreendimento”. E acrescenta ainda: “As barragens projetadas pela
Codevasf não estão em harmonia como o planejamento do governo
de Minas. As prioridades da administração estadual são a construção
de barragens no semi-árido, para abastecimento humano, e a
consolidação do perímetro de irrigação do Jaíba, no Vale do São
Francisco”.

Vejam os senhores a gravidade disso - um projeto que está sendo
conduzido de maneira totalmente arbitrária, desrespeitando as
autoridades mineiras, inclusive com processo de licenciamento
duvidoso.

É hora de mobilizarmos todos os Deputados e Deputadas contrários
a esse empreendimento.

Antes de conceder aparte ao ilustre Deputado Paulo Cesar, gostaria
de dizer que a Cipe - São Francisco já foi instalada na Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, sob a coordenação do nosso
companheiro do Norte, Deputado Gil Pereira. Agora é o momento de
novamente juntarmos nossas forças para impedir o prosseguimento
dessa obra.

Nós, que integramos, com satisfação, essa frente parlamentar,
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estamos colhendo assinaturas e já conseguimos aproximadamente 45
assinaturas de Deputados contrários à transposição do Rio São
Francisco. Estamos empenhados na sua revitalização.

Se Deus quiser, a frente parlamentar terá oportunidade de levantar
essa questão novamente, aliada à Cipe - São Francisco de Minas
Gerais, em conjunto com a Comissão de Meio Ambiente desta Casa,
que já anexou e aprovou três requerimentos, sendo um de minha
autoria, outro de autoria da Deputada Ana Maria Resende e o terceiro,
do Deputado Eros Biondini. Um quarto requerimento acaba de ser
protocolado nesta Casa pelo Deputado Gil Pereira.

Vamos realizar um grande movimento, um grande ciclo de debates
sobre essa questão.

Gostaria de ressaltar o empenho e a dedicação de um movimento
vitorioso em Minas Gerais, que é o Projeto Manuelzão, que, desde o
início, abraçou essa luta contra a transposição. No dia 1° de setembro
foi concluído por essa caravana, contrária à transposição e composta
por técnicos de grande relevância no cenário nacional, uma
peregrinação feita em todo o País. Com isso, esperamos poder
reiniciar esse movimento contra a transposição do Rio São Francisco.

O Deputado Paulo Cesar (em aparte) - Agradeço ao caro colega
Deputado e amigo Fábio Avelar. Gostaria de parabenizá-lo por seu
pronunciamento em defesa das águas e do meio ambiente. V. Exa.
conhece muito disso por ser um estudioso do assunto. Realmente,
trata-se de um tema que merece um novo estudo, por isso, juntos,
lutaremos contra a transposição.

Caro Deputado Fábio Avelar, aproveito a oportunidade para fazer
um agradecimento a V. Exa. Nesta semana, estivemos na Copasa
para falar de um assunto relativo ao tratamento do esgoto de Nova
Serrana, iniciado na época em que V. Exa. era Diretor da Copasa e
eu, Prefeito de Nova Serrana. Agora, o resultado desse tratamento
está gerando benefícios para Nova Serrana, uma cidade que
atualmente conta com 60 mil habitantes.

Se não fosse a nossa ousadia e a sua colaboração naquela época,
como Diretor da Copasa, estaríamos em sérias dificuldades. E agora
as empresas, por ocasião do requerimento de sua licença ambiental,
estão sendo obrigadas a fazer o tratamento do próprio esgoto. Mas,
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graças ao nosso trabalho e ao trabalho de V. Exa., como Diretor da
Copasa na época, e às visitas feitas a Nova Serrana, que resultaram
naquele contrato para que a Copasa assumisse o tratamento do
esgoto. Na última semana, estivemos com o atual Presidente da
Copasa que assumiu o compromisso de, até 2009, concluir todo o
tratamento de esgoto dessa cidade, beneficiando as mais de mil
empresas que não terão de fazer a sua fossa e o tratamento do seu
esgoto.

Venho publicamente, por meio dos microfones da TV Assembléia,
fazer esse agradecimento porque V. Exa. foi muito importante para
Nova Serrana, que agora está colhendo os benefícios da assinatura
daquele convênio que assinamos, eu, como Prefeito, e V. Exa., como
Diretor da Copasa. Muito obrigado.

O Deputado Fábio Avelar - Deputado Paulo Cesar, agradeço o
aparte e cumprimento-o, dando o testemunho de sua persistência e
luta para conseguir esse importante equipamento ambiental para
Nova Serrana, essa progressista cidade mineira. Certamente, se não
fosse por seu empenho, não estaríamos comemorando, hoje, a
implantação da estação de tratamento de esgoto. Aproveito para
cumprimentar a direção da Copasa por levar o tratamento a todas as
regiões do nosso Estado.

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte) - Deputado Fábio Avelar,
quero cumprimentá-lo pela lucidez de seu pronunciamento e dar um
testemunho de sua luta, há muito tempo, não apenas no âmbito da
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, na qual exerce as
funções de Vice-Presidente, para nosso orgulho e honra, mas mesmo
antes, sempre encabeçando a luta contra a transposição do Rio São
Francisco. Fui um dos primeiros signatários desse documento e
acredito que possamos fazer um movimento em Minas para conseguir
adesão do Governador Aécio Neves, pois ele precisa entrar
pessoalmente nessa luta. Com seu prestígio político e a força do
cargo que exerce, com a presença de Minas no contexto da
Federação, com todo esse peso, se o Governador estiver à frente da
luta contra a transposição, estou convencido de que conseguiremos
impedir que esse desatino seja levado adiante.

É fundamental a presença do Governador de Minas nessa luta,
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porque, sempre, na história de Minas, o Governador exerceu a
liderança política do Estado. Muito mais no caso do Governador Aécio
Neves, por sua liderança pessoal, força e presença no contexto
político. Mas, se ele não entrar pessoalmente, não adiantará. É
fundamental que o Secretário José Carlos de Carvalho faça esse
pronunciamento, assim como outros membros do governo. Mas
liderança política não se delega. Acredito que, com todo esse
movimento, as assinaturas no documento de V. Exa. e com os
eventos que serão realizados, quem sabe, possamos sensibilizar o
Governador para que assuma, pessoalmente e sem delegar, a luta
pelos interesses políticos de Minas. Se a voz de Minas se fizer ouvir
por meio de seu representante e liderança política maior, tenho a
certeza de que esse projeto não irá adiante.

Agradeço e encerro como iniciei: cumprimentando V. Exa. e fazendo
o registro da sua luta há longo tempo contra esse projeto que não
convém aos interesses de Minas nem do País. Parabéns, mais uma
vez. Obrigado.

O Deputado Fábio Avelar - Quero agradecer o aparte do Deputado
Sávio Souza Cruz e dizer da importância da sua participação como
Presidente da Comissão de Meio Ambiente desta Casa. Sua
assinatura na nossa frente parlamentar será muito importante. Não
temos dúvida da participação do Governador Aécio Neves e sabemos
do seu interesse em lutar contra a transposição. Na realidade, isso já
foi manifestado em várias oportunidades, e o Secretário sempre
deixou clara a posição do governo de Minas contra esse projeto, que
intitulamos, como engenheiro, uma aberração técnica, porque não
atende a critérios econômicos nem técnicos nem sociais. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gil Pereira.

O Deputado Gil Pereira - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados, devido à importância do assunto, do qual os Deputados
Fábio Avelar, Sávio Souza Cruz e Célio Moreira já falaram hoje,
gostaria de me referir à reportagem no caderno “Gerais” do jornal
“Estado de Minas” do último domingo, que fala do presente de grego:
“Governo federal projeta cinco barragens na bacia do Rio São
Francisco em Minas, com mero objetivo de reforçar suprimento de
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água nos canais da transposição no Nordeste”.
Quero, da mesma forma, parabenizar o jornal “Estado de Minas”, o

caderno “Gerais” e, em especial, o jornalista Bernardino Furtado, que
conhece e é atento às causas do Rio São Francisco.

Queremos parabenizar também a Caravana em Defesa do Rio São
Francisco e contra a sua transposição, que esteve nesta Casa, onde
foi recebida também por mim e pelo Deputado Fábio, e,
posteriormente, nos outros Estados afetos à questão, sendo recebida
por quatro Governadores e pelas Assembléias Legislativas.

Já estamos atuando, e não só com a frente farlamentar, contra a
transposição e a favor da revitalização do São Francisco, que é o que
queremos e de que hoje estamos convictos. Não estavam no projeto
essas cinco barragens para Minas Gerais, o que vai-nos fazer
despender R$1.100.000,00. Essas sub-bacias que serão inundadas
correspondem a 100.000ha que serão inundados, simplesmente para
reter a água na época da seca e soltá-la nos meses de julho e agosto,
para reforçar a Barragem de Sobradinho e, depois, mandar a água
para a transposição.

Gostaria de citar dados técnicos para as pessoas que não têm um
conhecimento mais profundo. No Ceará, por exemplo, a quantidade
de água “per capita” é a mesma que há no Estado de São Paulo. Ou
seja, não falta água no Estado de Ceará, para onde o então Ministro
Ciro Gomes, que deu início a esse projeto, queria levar água. Ali,
precisa-se simplesmente de um projeto de distribuição dessa água,
que, em termos de quantidade “per capita”, é suficiente - a mesma,
repito, que tem um cidadão do Estado de São Paulo.

No eixo leste, outros dois Estados, a Paraíba e Pernambuco, são,
em minha opinião, os mais necessitados. Mas vejam que 70% do
Estado de Pernambuco é da bacia do São Francisco, banhados pelo
Rio São Francisco. Assim, só por adução com aqueles canos é
possível levar água para onde o cidadão realmente precisa. Da
mesma forma, também na Paraíba não é preciso fazer um canal de
720km, uma distância equivalente à que separa Belo Horizonte de
Brasília - para que tenhamos idéia da quantidade de água -, com 5m
de profundidade e 25m de largura. Para isso, o alto custo não se
justifica, se é que temos projetos para não afetar o meio ambiente e
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para levar água para onde realmente dela necessitam. Já falamos de
três Estados: do Ceará, que tem água suficiente e precisa só de
distribuição; de Pernambuco e da Paraíba, principalmente, que mais
precisam, para onde a água pode ser levada por adução, como sabe
muito bem o nosso engenheiro Deputado Fábio Avelar, a um custo
muito mais barato. Os outros dois Estados interessados, a Bahia e
Sergipe, são contra.

Assim, não entendemos essa defesa: essa é uma questão que se
tornou política e não técnica. Não somos contra a intenção; nenhum
ser humano é contra isso, notadamente os parlamentares de Minas
Gerais, Estado que tem o privilégio de abrigar 74% do Rio São
Francisco - que, diga-se de passagem, está assoreado e sem mata
ciliar. Estive em Pirapora nesse final de semana, nas margens do São
Francisco, e pude constatar que ele não tem mais mata ciliar. Então,
acho que o que precisamos é de cuidar das nascentes; precisamos,
sim, de centenas ou milhares de pequenas barragens para perenizar
os rios que o cortam. Essas, sim, são importantes, e com apenas 25%
do que vai nesse projeto poderíamos fazer essa perenização.

Já alcançamos alguns avanços no mandato anterior. Todos sabem
que trouxemos aqui o Vice-Presidente José Alencar, com o então
Ministro Brito, o pessoal do Ibama e da ANA, e que àquela época não
se colocava no projeto a revitalização para o São Francisco em Minas
Gerais.

Hoje, depois da nossa insistência, travamos essa luta para que
fosse dada a licença ambiental, e o que aconteceu? Agora, temos o
novo Ministro Geddel, pessoa de fácil comunicação, receptiva, capaz
de fazer o contraponto, o que é muito bom na política. Enviamos-lhe
ofício, estivemos com ele solicitando-lhe que viesse a Minas Gerais
debater com técnicos, representantes do Ibama, do Ministério Público,
do meio ambiente, bem como com as pessoas do Nordeste, que têm
posição contrária. Por que são contrárias? Porque possuem projetos
ambientais e de custo mais barato. Então não somos contra,
queremos é discutir. Somos contra essa transposição, que é cara, que
atrapalha o meio ambiente e que demorará muito tempo para ficar
pronta.

Então o que queremos? O que queremos com essa frente
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parlamentar... O nosso companheiro Fábio Avelar disse isso muito
bem. Já temos mais de 45 assinaturas e chegaremos, se Deus quiser,
a 60, respeitando a posição dos outros companheiros do Parlamento.

O “Estado de Minas” trouxe esse dado novo referente às cinco
barragens, que inundarão 100.000ha. Entre essas, não está incluída a
Barragem de Jequitaí. Por quê? Essa barragem que gerará energia e
35 mil empregos diretos. Porque simplesmente essa barragem não
reterá água para, quando houver seca, jogar no São Francisco, que
jogará em Sobradinho para fazer a transposição. As pessoas dizem
que são 26.000m3 de água que serão retirados do São Francisco. Pois
bem, na verdade são 127m3 por segundo, projetados para serem
retirados do Rio São Francisco. Para o cidadão comum entender: é a
mesma coisa que construir um prédio de 127 andares e dizer que só
serão usados 26. Ora, estão enganando a população. Por que
pediram uma outorga de 127m3 se 26m3 dariam? Porque no futuro
desejam retirar mais água. Para o cidadão comum que também não
sabe, 1m3 por segundo dá para abastecer 500 mil pessoas. Isso em
situação normal. Se for em uma situação de emergência, 1m3 dá para
abastecer 1 milhão de pessoas. Então vamos retirar do São Francisco
127.000m3, que dariam para atender 127 milhões de pessoas? Esse é
um dado realmente grave.

Sr. Presidente, eu, com meus companheiros que falaram aqui, o
Célio, o Fábio, também engenheiro, vamos sim nos movimentar. Aliás,
já nos estamos movimentando. Com o apoio do Alberto Pinto Coelho,
Presidente desta Casa, realizaremos, em pouco tempo, uma grande
audiência pública nesta Casa a fim de que o governo federal ainda
possa rever a situação. A obra foi embargada pela Justiça, a parte
está sendo tocada pelo Exército, e lá embaixo há uma mobilização
muito grande contra a transposição. Esse dinheiro que será gasto na
transposição poderia ser gasto em áreas produtivas e sociais no
Nordeste. Então o dinheiro que poderia ser gasto em outras áreas
será concentrado na transposição. É isso o que temos de discutir.

O Deputado Célio Moreira (em aparte) - Deputado Gil Pereira,
gostaria de parabenizá-lo por sua fala. Quero relembrar aqui a
audiência pública que tivemos na cidade de Curvelo. Como não
estava entendendo, perguntava tanto ao Deputado Doutor Viana, que
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participou dessa audiência, quanto ao Deputado Padre João o porquê
de os representantes da Codevasf e da Ecoplan tremerem ao dar as
informações que as pessoas pediam. Eles tremiam como vara verde,
e hoje sabemos o motivo: estavam mentindo. Eles mentiram aos
Prefeitos, aos Deputados e às lideranças que ali acompanhavam.

O “Estado de Minas” publicou no domingo uma matéria com o título
“Presente de grego”, e o governo federal quer dar o presente de grego
a Minas Gerais. Agora com V. Exa., como Presidente da Cipe-São
Francisco, e com essa frente em defesa do Rio São Francisco, sim à
revitalização e contra a transposição, vamos - e depois faço questão
de passar a V. Exa. seus nomes - atrás desses técnicos que
participaram da reunião e tiveram a cara-de-pau de mentir a todos ali.
Naquela data já tinham todas essas informações, mas não as
passaram.

Já conversei com o nosso Procurador, Dr. Jarbas, e, em Curvelo, a
Promotora responsável pelo meio ambiente está tomando todos os
depoimentos e já está com a documentação que solicitou à Codevasf.
Ela está fazendo um levantamento. Assim, com o Ministério Público
Estadual e o Federal, a Cipe e essa frente, nos mobilizaremos para
que Minas não receba esse presente de grego. E queremos que o
Deputado Sávio Souza Cruz, da Comissão de Meio Ambiente e
Recursos Naturais, participe e contribua, já que é especialista nessa
área. É bom que nos ajude, até com a liderança que tem, a trazer os
técnicos, talvez a Secretária de Meio Ambiente, para nos ajudar a
resolver o problema desse presente de grego que querem entregar a
Minas Gerais.

Enquanto estiverem inundando parte da BR-259, único trecho
asfaltado, único acesso da região, na direção contrária, no dia 11, às
11 horas, no Palácio da Liberdade, o Governador Aécio Neves
assinará um documento dando ordens para a licitação para o
asfaltamento da MG-220, que ligará Corinto a Santo Hipólito e Santo
Hipólito a Monjolos. Essa é uma expectativa daquela comunidade. E o
governo federal vem, como dizem aí, alagar o sonho daquelas famílias
e lideranças das cidades vizinhas.

Quero acompanhar, com a liderança de V. Exa., esses trabalhos
para que a região central não sofra - e ela já vem sofrendo com o
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esquecimento por parte do governo federal, que não encaminha os
recursos necessários - com mais esse pesadelo.

O Deputado Gil Pereira - Agradeço ao nobre Deputado Célio
Moreira. Quero dizer que trabalharemos juntos nesta causa: a causa é
dos mineiros.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Deputado Gil Pereira, quero
cumprimentá-lo e destacar a importância que a Cipe - São Francisco
terá, a partir de agora, nesse episódio. Como foi lembrado pelo
Deputado Célio Moreira, é importante contar com o apoio
importantíssimo da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais,
que tem à sua frente, como Presidente, um dos maiores
ambientalistas do Brasil, Deputado Sávio Souza Cruz.

Com certeza, a partir de Minas Gerais, mais uma vez, poderemos
levantar nossa voz contra esse projeto que não trará, como
anteriormente muito bem expôs V. Exa., nenhum benefício para
ninguém da região que está sendo citada no Nordeste. Como V. Exa.
bem lembrou, toda aquela região - e esse depoimento não é de
nossos técnicos de Minas Gerais, mas de técnicos experientes da
região, que têm falado de maneira bastante contundente - não
necessita de água, pois já tem a água necessária para abastecer sua
população, mas sim de algumas obras infinitamente menores para
fazer a distribuição dessa água para a população.

Na realidade, o que temos por trás de todo esse movimento é a
implantação desse projeto megalomaníaco para atender aos
interesses econômicos, como os projetos de irrigação, a criação de
camarões etc.

Quer dizer, não podemos concordar com isso, e a prova está aí,
hoje, com essa notícia veiculada pela imprensa, o que se pretende
fazer para garantir essa água do São Francisco, para garantir essa
água para transposição.

Como muito bem disse o Secretário, a condução desse processo
não foi feita de maneira clara, transparente e com a participação
importante de todos os segmentos envolvidos.

Mais uma vez, Deputado, parabéns pelo seu pronunciamento. Se
Deus quiser, estaremos juntos nessa empreitada, contra esse projeto
que, como sempre tenho dito e repetido, é uma aberração técnica.
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Muito obrigado.
O Deputado Gil Pereira - Agradeço ao nobre Deputado Fábio Avelar,

que também tem sido um dos baluartes nessa causa. O povo mineiro
apoiará unanimemente a declaração pública do nosso Governador
Aécio Neves, que é contra a transposição. O ex-Ministro e atual
Secretário José Carlos Carvalho também é contra a transposição.
Temos de trabalhar para haver investimentos na revitalização. Há o
aquecimento global de que todos falam, precisa-se de recursos para
revitalizar o meio ambiente e não para degradá-lo mais ainda.

O Deputado Célio Moreira (em aparte) - Gostaria, Deputado Gil
Pereira, que V. Exa. convocasse o Deputado Padre João para nos
ajudar nessa discussão. Ele é um defensor, é contra essas
aberrações das barragens.

O Deputado Gil Pereira - Chamaremos o ilustre Deputado Padre
João, assim como também chamaremos o contraditório. Vamos
chamar os dois lados para fazermos uma grande reunião neste
Plenário, uma grande audiência pública. Vamos convencer o governo
federal a refletir sobre a transposição e ficar, sim, a favor da
revitalização do São Francisco.

Agradeço a todos os companheiros que assinaram essa frente
parlamentar. Se Deus quiser, vamos apresentá-la o mais rápido
possível, para mostrar ao governo federal que precisamos da
revitalização, e não da transposição. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Esgotada a hora
destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião,
com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente
da próxima reunião.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que o Projeto de Lei nº 7/2007, do

Deputado Paulo Guedes, recebeu, quanto ao mérito, parecer contrário
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das Comissões de Saúde e de Fiscalização Financeira, às quais foi
distribuído, sendo considerado rejeitado, nos termos do art. 191 do
Regimento Interno, e que o prazo para a apresentação do recurso
previsto no art. 104 do Regimento Interno inicia-se com a publicação
deste despacho.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, os
Requerimentos nºs 1.087 a 1.090/2007, da Comissão de Direitos
Humanos, 1.091/2007, da Comissão de Meio Ambiente, e 1.092/2007,
da Comissão de Administração Pública. Publique-se para os fins do
art. 104 do Regimento Interno.

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos

do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento da
Deputada Ana Maria Resende, solicitando a retirada de tramitação do
Projeto de Lei nº 728/2007 (Arquive-se o projeto.); nos termos do
inciso VII do art. 232, c/c o art. 141 do Regimento Interno,
requerimento do Deputado João Leite, solicitando a inclusão em
ordem do dia do Projeto de Lei nº 1.057/2007; nos termos do inciso
XVI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos do Deputado
Leonardo Moreira (18), solicitando a inclusão em ordem do dia dos
Projetos de Lei nºs 423, 424, 426, 429, 433, 436, 437, 442, 445, 446,
448, 477, 478, 482, 495, 496, 535 e 847/2007; e, nos termos do inciso
XXI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados
André Quintão e outros (2), solicitando a convocação de reunião
especial para homenagear a Universidade Federal do Estado de
Minas Gerais - UFMG - pelo transcurso de seus 80 anos de fundação,
a Associação dos Professores Universitários da UFMG - Apubh - pelo
transcurso de seus 30 anos de criação, e para homenagear o
programa permanente de ajuda humanitária e de serviço comunitário
“Mãos que Ajudam”; Dalmo Ribeiro Silva e outros, solicitando a
convocação de reunião especial para comemorar o centenário de
Luzia Rennó Moreira, a conhecida Sinhá Moreira; Célio Moreira e
outros, solicitando a convocação de reunião especial em memória das
vítimas de atentados terroristas; Dinis Pinheiro e outros, solicitando a
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convocação de reunião especial para homenagear a Rede de
Supermercados BH pelo transcurso de seus 10 anos de fundação; e
João Leite e outros, solicitando a convocação de reunião especial
para homenagear a Convenção Batista Mineira pelo transcurso de
seus 90 anos de organização.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Assuntos

Municipais, em que solicita seja enviado ofício à Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte com vistas à obtenção de esclarecimentos sobre os
termos do acordo de transferência dos camelôs para o Shopping
Popular Oiapoque e, ainda, de cópia dos contratos e respectivos
acordos celebrados com os empreendedores populares. Em votação,
o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Política Agropecuária, em que
solicita seja enviado ofício à Rede Globo de Televisão, com vistas a
que seja enviada a esta Casa matéria referente à produção de
combustíveis renováveis (álcool), veiculada no Programa “Globo
Rural”, no dia 19/8/2007, com o objetivo de subsidiar os trabalhos da
Comissão. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Mauri Torres, solicitando tramitação em
regime de urgência para o Projeto de Lei nº 1.324/2007. Em votação,
o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Adalclever Lopes,
solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos
termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Getúlio Neiva. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 20
minutos. Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra.
Deputada, telespectadores da TV Assembléia, retornamos a esta
tribuna para abordar um tema muito importante em relação ao destino
e ao futuro da região Nordeste de Minas Gerais. Recentemente, o Sr.
Governador esteve em Teófilo Otôni, com seis Secretários de Estado,
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fazendo ali uma prospecção para a elaboração de um projeto que
possa garantir uma certa estruturação para a economia regional.

A meu ver, Sr. Presidente, Srs. Deputados, medida altamente
elogiável do nosso Governador de Estado, que tem oferecido à cidade
de Teófilo Otôni e a toda a região do Mucuri e do Jequitinhonha um
suporte que nunca tivemos antes de outros Governadores. No
entanto, é preciso que nós, que fomos eleitos por aquele povo,
tenhamos uma visão crítica da atuação dos governos federal e
estadual em relação ao que se propõe para a nossa região. Tudo o
que fizerem, e de boa-vontade, não resolverá o problema da nossa
economia, do desemprego, da fome, da situação de estagnação
econômica e miséria social em que vivem 1.200.000 mineiros na
região do Mucuri e do Jequitinhonha.

Por que digo que não resolverá? Aquela região, esquecida pela
maioria dos governos, foi a última de Minas Gerais a receber energia
elétrica nas cidades. Lembro-me muito bem de que, em 1972,
inauguramos energia elétrica em Araçuaí. Quero lembrar também que
o Pró-Acesso funcionou muito bem no Mucuri, mas a última região a
ser atendida foi a região do Médio e do Baixo Jequitinhonha; e que, no
projeto do Luz para Todos, um programa espetacular, em que o
Estado entra com 78% dos recursos e o governo federal com 22%, e a
obra está paralisada em função do término do contrato, pela não-
assinatura, pelo governo federal, de um novo convênio para atender
mais 100 mil pessoas que precisam, na zona rural, também o Médio
Mucuri e o Jequitinhonha foram os últimos. Há 32 cidades que não
receberam obras do Luz para Todos naquela região.

O asfalto está chegando, está bonito, as cidades estão bem
aquinhoadas, prédios de escolas, postos de saúde, inauguramos
vários. O Estado tem feito um bom trabalho. Mas me permitam, Sras.
e Srs. Deputados, lembrar que tudo isso perde relevância quando o
governo se estabelece em Teófilo Otôni, coloca-se à disposição para
ajudar, mas não prioriza duas coisas muito importantes para a nossa
região: a primeira é a infra-estrutura de transporte ferroviário, e a
segunda, o suporte necessário para que a zona de processamento de
exportação de Teófilo Otôni funcione. Não direi que o que nos estão
oferecendo são quinquilharias nem esmolas; ao contrário, o
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Governador tem feito excelente trabalho em nossa região, tem-nos
dado um prestígio que nunca tivemos. Tudo o que se investe em
qualquer parte do Estado, investe-se o dobro naquela região.

Mas uma coisa que me preocupa é a falta de ousadia, que
transforma o grande líder, o grande Governador numa figura
diferenciada, no estadista. As regiões Nordeste, Norte e Noroeste de
Minas, que representam um pouco mais de 10% do PIB do nosso
Estado e, portanto, recebem pouco mais de 10% de todo o retorno do
ICMS distribuído, lamentavelmente não têm um projeto de infra-
estrutura coerente com as suas necessidades, para que se possa
reduzir, de fato, a desigualdade entre as regiões mais pobres e as
mais aquinhoadas do Estado. Preocupamo-nos com isso porque,
desde 2003, debruço-me sobre esse assunto, discuto-o, falo sobre
ele, que é o principal para a solução dos nossos problemas: a
reconstrução da estrada de ferro Bahia-Minas, que dava a Minas
Gerais, até a década de 60, um porto de mar em Caravelas, na Bahia,
e que hoje não existe, pois foi retirada, à força, pela ditadura. Uma
estrada que estava calcada em quatro produtos agrícolas, que foi
construída para transportar café, cacau, pimenta-do-reino e poaia.
Hoje temos um potencial fantástico na produção de granito e de
exploração das jazidas de minério de ferro, de tório e de lítio; do
calcário, de Poté; e do caulim, de Padre Paraíso. Todavia, não
encontramos, lamentavelmente, ainda uma resposta firme do governo,
uma determinação de reconstruir essa estrada de ferro, que partiria de
Caravelas, na Bahia, passando por Serra dos Aimorés, Nanuque,
Carlos Chagas e Teófilo Otôni, subindo pelo Médio Jequitinhonha e
chegando a Araçuaí - coração do Vale do Jequitinhonha -, com a
probabilidade de chegar a Montes Claros, Unaí e Brasília.

Quem olhar o mapa do Brasil verificará claramente que é o caminho
mais reto e direto do Centro-Oeste brasileiro para o litoral. Estamos
vendo o Governador lutando para estabelecer uma prioridade de um
porto de mar para escoar os produtos de Minas Gerais. Além disso, a
luta para buscar-se uma estrutura e um espaço em Jaú e a dificuldade
na negociação com o Estado do Rio de Janeiro e de as empresas
mineiras se estabelecerem para exportar os seus produtos.

Ainda hoje, o noticiário da imprensa, do rádio e da televisão fala num
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fenômeno parecido com o “overbooking” dos aviões: o “overbooking”
dos portos. A desorganização dos portos brasileiros está levando o
pessoal a vender o espaço que não há mais nos navios, que, aliás,
ficam ancorados, aguardando que a mercadoria seja embarcada. Não
há mais espaços; vendeu-se um espaço que não existia. Estamos
com um “apagão” aéreo, portuário, rodoviário, e prestes a ter um
“apagão” elétrico no País.

Minas Gerais precisava ter uma forma mais altaneira. Aqui vai um
apelo, um agradecimento ao Governador por nos estar dando muito
mais do que já nos deram todos os governos. É preciso suscitar no
governo do Estado, perquirir no governo do Estado. Por que não
perquirir a ousadia de um projeto que pode transformar o nosso
Governador num grande estadista que, de fato, resolveria os
problemas da economia das regiões Nordeste, Norte e Noroeste de
Minas? Essas regiões são das mais deprimidas e depauperadas, com
população muito pobre e sem possibilidade de crescimento. Será que
ficaremos com aqueles 120.000ha de eucalipto plantado no Alto
Jequitinhonha desde a década de 70 porque não há transporte? Será
que nunca o retiraremos? Será que as estradas do Pró-Acesso
continuarão sendo destruídas pelas carretas superlotadas do granito
que já exploramos? Diariamente 340 carretas correm pelas estradas
da nossa região. Há Municípios como Frei Gaspar onde a estrada já
está destruída; em Ouro Verde, a recém-inaugurada estrada do Pró-
Acesso já está destruída. Certamente a estrada de Medina para
Comercinho, quando for construída, também o será. As demais
estradas de Pavão, mesmo ainda não estando concluídas, já estão
sendo estragadas pelo tráfego do granito. Se não tivermos transporte
pesado, para onde irá o eucalipto que produzimos, a cana-de-açúcar
que podemos produzir e o granito que estamos produzindo em
abundância? Como estabeleceremos as bases da nossa economia
sem transporte pesado? Como conseguiremos resolver o problema do
desemprego do nosso povo e da fome e desesperança da nossa
gente, se não tivermos a ousadia de reconstruir a Estrada de Ferro
Bahia-Minas?

Será que é tão difícil assim para um governo que faz um grande
Centro Administrativo, para um governo que faz obras maravilhosas
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em todo o Estado? Será que é tão difícil ter essa visão sistematizada
de que a única solução definitiva para a miséria absoluta da nossa
região, para a melhoria dos IDHs de nossas cidades, que a solução
para a estagnação econômica de uma região que empobrece a cada
dia só está dependendo da ousadia, da coragem tanto do governo
federal quanto do governo do Estado?

Perdoem-me aqui os senhores técnicos do governo. Tenho a
certeza de que o Sr. Governador gostaria de ter, da parte dos seus
assessores diretos, de seus Secretários, estudos mais aprofundados a
respeito do assunto. Não é possível que não se imagine a
possibilidade de dar àquelas regiões de Minas, o Nordeste, o Norte e
o Noroeste, a expectativa de buscar os seus produtos, de criar
oportunidade de trabalho para sua gente.

Lembro-me bem, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,
quando era Deputado Federal, de que procurei o Assessor para
Assuntos Internacionais da Presidência da República, Sr. Eliézer
Batista, em 1991, e ele me disse que a única solução para o problema
econômico dos Vales do Mucuri, do Jequitinhonha e do Norte de
Minas seria partir para a produção de eucalipto e para a instalação de
indústria de celulose.

No entanto, parece que há uma condução da economia de Minas
pelos interesses da Companhia Vale do Rio Doce, que já fez seus
estudos e preconiza a construção de uma estrada de ferro saindo de
Governador Valadares, passando por Teófilo Otôni, para chegar em
Itaobim. A própria Vale, no estudo feito pela macrologística, propõe
também a construção de uma outra estrada de ferro, saindo de Vitória,
no Espírito Santo, até Teixeira de Freitas, no Sul da Bahia.

E nós, os nordestinos de Minas, os nortistas de Minas, os habitantes
do Noroeste? Qual é a expectativa que temos de infra-estrutura
suficiente para pensarmos em produzir mais e dar oportunidade de
trabalho para o nosso povo? Será que não conseguimos enxergar a
necessidade urgente de se implantar uma infra-estrutura naquela
região? Viveremos apenas da ajuda esporádica de um Governador
interessado em ajudar a nossa região, como é o Governador Aécio
Neves, ou plantaremos alguma coisa para o futuro? Será que não
temos capacidade para sonhar mais alto e realizar mais depressa
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esse sonho? Será que é pedir demais que pelo menos um estudo seja
feito, que um planejamento seja feito?

Não estou aqui, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,
para queixar-me deste governo. Ao contrário, o Governador Aécio
Neves tem dado a nossa região muito mais que qualquer Governador
possa ter dado no passado. Somos gratos por isso, mas não podemos
perder a oportunidade de dizer que, se esse governo quiser
transformar Aécio Neves no grande estadista que resolveu os
problemas nas regiões mais pobres de Minas, somente a estrada de
ferro será o caminho.

A determinação deste nosso pronunciamento é de, realmente,
provocar. Os primeiros estudos já foram feitos, mas sempre há aquele
desestímulo por parte dos técnicos do governo.

Vejam, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, há uma
empresa - que não é a Vale do Rio Doce - interessada em explorar os
minérios, especialmente o minério de ferro, de Porteirinha, Rio do
Prado, passando por Monte Azul, na região do entrocamento do
Nordeste de Minas com o Norte de Minas. Essa empresa já está
preconizando a construção não de uma estrada de ferro mas de um
mineroduto, semelhante ao que a MMX está fazendo na região do
Serro. O mineroduto resolve o problema da empresa e do minério,
mas não resolve o da população e dos outros setores da economia.

Não podemos aceitar que aquela região seja relegada sempre a
uma ajuda esporádica de um governo. Claro que somos gratos e
estamos felizes com o Sr. Governador Aécio Neves, mas queremos
provocá-lo, pois sei que ele gosta de desafios. Queremos provocá-lo,
Sr. Governador! Seja um estadista, do mesmo jeito que Juscelino
resolveu o problema do Triângulo Mineiro, reconstruindo Três Marias
para melhorar o sistema hídrico daquela região.

Seria interessante que V. Exa. enxergasse aquela região com o
amor de sempre, pois até disse, em Teófilo Otôni, que seu último ato
governamental será realizado naquela cidade, base e origem da sua
família, do seu avô Tristão da Cunha, do seu pai, Aécio Cunha, de
todos a quem tanto estimamos e respeitamos. Mas, Sr. Governador,
peça seus técnicos que sejam um pouco mais ousados, que pensem
no futuro, e não apenas no agora.
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Claro, estamos prestes a uma nova disputa eleitoral. Em 2010,
poderemos levar Aécio Neves à Presidência da República.
Maravilhoso, mas não quero esperar, Sr. Governador. Não tenho mais
idade nem paciência para esperar. Desde minha juventude, luto pela
reconstrução da estrada de ferro Bahia-Minas. Desde a minha
juventude, luto por isso. Trabalho por essa estrada desde a minha
juventude, e não posso esperar mais. Aquela região também não
agüenta mais esperar. É preciso haver uma decisão de governo para
fazer com que essa estrada de ferro, redenção dos Vales do Mucuri e
Jequitinhonha e do Noroeste de Minas, seja colocada na pauta dos
projetos estruturantes do governo.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, V. Exas. se lembram de que, em
meu primeiro manifesto nesta Casa, em meu primeiro discurso nesta
Casa, em meu primeiro jornal de prestação de contas, falava
exatamente sobre a necessidade de um projeto estruturante para
aquela região. Pois bem, o Sr. Governador atendeu-nos. Seis
Secretários de Estado deslocaram-se para aquela região e ouviram a
sociedade e os vários segmentos de empresários. Todavia não
enxergo, nesse possível projeto que será montado para o Nordeste
mineiro, a possibilidade de qualquer realização forte e pesada - com
resposta para nossa economia e com melhoria das condições de vida
para nosso povo - que não tenha como base a necessidade da
construção da estrada de ferro Bahia-Minas. Que não seja o mesmo
trajeto, mas que se aproveite, pelo menos, parte dele, uma vez que
toda a infra-estrutura de terraplanagem já está pronta. Já que lá estão
os túneis, lá estão as pontes, lá estão os pontilhões, o custo será mais
reduzido.

Todavia, há algo mais importante que tudo isso. Tenho certeza, Sr.
Governador, que, em sua inteligência e criatividade, ao ser
espicaçado e desafiado, encontrará outra forma para o alcance dessa
solução. O governo não precisa gastar um tostão. Não há
necessidade de o governo do Estado gastar um tostão. Tenho certeza
absoluta de que as empresas que sonham em se estabelecer na
busca de nossos minérios poderão bancar os custos da construção,
seja por parceria público-privada, o que é mais complicado, seja por
simples concessão.
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Tenho feito contato não só em Minas Gerais, Sr. Presidente, mas
também com parlamentares da Bahia, especialmente com o Deputado
Federal Odorico Pinto. Tenho contatado Deputados Estaduais votados
no Sul da Bahia, com o objetivo de traçarmos uma possibilidade para
nos aproximarmos do Governador do Estado, que foi meu
companheiro na CPI da Fome, quando viajamos pelo Brasil inteiro,
buscando soluções para o problema da fome. O Governador Jacques
Wagner esteve comigo no fanado, esteve comigo em Araçuaí e tem a
predisposição em ajudar.

O nosso Ministro da Integração Nacional esteve aqui em Minas e
colocou-se à disposição para destinar recursos para o projeto da
estrada de ferro. Mas estou sentindo, Sr. Governador, que não está
havendo boa vontade ativa da parte técnica do governo, embora, de
forma respeitosa, agradável e simpática, todos digam que trabalharão
em benefício da estruturação de um projeto econômico para nossa
região. Lamento dizer, Sr. Governador, que não acredito em nenhum
projeto para aquela região que não coloque como prioridade uma
estrada de ferro para o transporte das mercadorias pesadas, como o
nosso eucalipto, a nossa cana, o nosso calcário, o nosso caulim, o
nosso minério de ferro, enfim, todos aqueles produtos que estamos
aptos a transportar.

E mais ainda: no Sul da Bahia ou no Norte do Espírito Santo, há a
opção daquele porto de mar, com o qual Minas tanto sonha. Por que
ficar preso à idéia de buscar o porto do mar apenas no Rio de Janeiro,
onde já existe estrada de ferro?

Por que não buscar no Sul da Bahia ou no Norte do Espírito Santo
essa oportunidade, Sr. Governador? Esse meu pronunciamento se
dirige diretamente a V. Exa., Sr. Governador.

Aqui fala um homem que foi opositor da sua família ao longo de toda
a sua carreira política, mas que abraçou a sua candidatura, em seu
primeiro mandato, contrariando até o seu próprio partido. Abraçamos
seu segundo mandato e ainda queremos abraçar sua campanha para
a Presidência da República, mas, Sr. Governador, peça a seus
técnicos para serem mais ousados e vislumbrarem a possibilidade de
dar à nossa região a solução definitiva, que é a infra-estrutura de uma
ferrovia para resolver os problemas dos Vales do Mucuri e
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Jequitinhonha, do Norte de Minas e do Noroeste do Estado. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento da Deputada Elisa
Costa, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A
Presidência defere o requerimento e fixa à oradora o prazo de 20
minutos. Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente em exercício, Deputado
Doutor Viana; Deputado Getúlio Neiva a quem cumprimento, pelo
pronunciamento em que defendeu regiões tão importantes como os
Vales do Mucuri, Jequitinhonha e Rio Doce; e cumprimento também
os servidores e servidoras da Casa, a imprensa e Minas Gerais.
Ocupo esta tribuna para tratar de dois temas. O primeiro, é a alegria
que tive por participar, com a delegação de Minas Gerais, do III
Congresso Nacional do PT. Tive ainda a alegria de compor a Mesa de
abertura, representando todos os Deputados e Deputadas Estaduais
do nosso Partido, no Brasil.

Quero fazer alguns registros sobre esse importante Congresso que
o PT realizou. Durante a trajetória dos seus 27 anos, este é o III
Congresso. Ele  foi   precedido da realização de 13 encontros
nacionais - grande parte, ainda neste ano -, e houve uma infinidade de
encontros e congressos municipais realizados em todo o Brasil.

A partir das bases e das experiências históricas da classe
trabalhadora, dos filiados em cada Município, contribuímos e
participamos como delegada do Congresso Nacional. Estávamos de
forma democrática, como o PT desde a sua origem se construiu e se
constituiu e como mostra e mostrou, nesse Congresso, a sua
vitalidade, a sua vida e a sua responsabilidade para com o País,
principalmente, na construção da democracia.

Essa é uma referência importante para um partido de esquerda,
como o PT. Lá tivemos observadores internacionais, muitas
delegações do mundo inteiro, os partidos comunistas e os socialistas
e as experiências democráticas e populares da América Latina e do
mundo, que se fizeram presentes para acompanhar uma caminhada,
uma trajetória e uma avaliação dessa nossa história nos últimas 27
anos.

No que concerne a essa participação das bases e essa construção
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histórica, o PT é uma referência em termos de originalidade política e
organizativa. Quando todos os partidos políticos devidamente
registrados na Justiça Eleitoral realizavam apenas convenções
formais, o PT inventou a pré-convenção, ou seja, uma plenária
anterior à convenção formal e oficial, fora das amarras da legislação
que restringe a participação.

E nós sempre fazemos, na história e na trajetória, o que chamamos
de pré-convenção, em que todo filiado, um a um, tem direito a voto,
como tem o Presidente da República, os Deputados e os
Governadores. Esse é um voto do filiado, é um voto do Presidente, é
um voto do Prefeito ou da Prefeita. Essa é a forma original e
organizada construída ao longo da história do PT.

O PT eliminou o poder deliberativo das convenções oficiais, que hoje
só podem homologar o que for decidido pelas bases. Essa também é
uma prática do PCdoB e de vários partidos da esquerda. É importante
que essa tradição democrática se alastre no conjunto dos partidos da
esquerda do Brasil e também da América Latina. Assim, com muita
alegria, os 927 delegados eleitos em todo o Brasil e no Distrito
Federal, e os mais de 3 mil participantes do III Congresso, entre
observadores nacionais e internacionais, além de convidados, tiveram
a oportunidade de, por três dias, discutir os destinos e o futuro do
nosso partido. Na verdade, esse terceiro encontro foi uma síntese da
história do PT; uma síntese dessa construção a partir da experiência
do povo brasileiro na luta pela democracia e também uma experiência
a partir do segundo mandato do Presidente Lula, no âmbito nacional.

Comentei que quem participou do Congresso do PT nos três dias, -
sexta, sábado e domingo -, ficou assustado com o que foi publicado
em parte da grande mídia nacional. Parecia que o Congresso era um
e o que a grande mídia divulgou, outro. Isso demonstra exatamente o
descompromisso de uma parcela da mídia nacional conservadora com
as informações corretas sobre o que estava acontecendo no
Congresso. Ao contrário do que foi dito, o partido está vivo, o partido
está forte e unido em torno do projeto socialista que quer construir
para o Brasil. Esse é principalmente um partido que quer um País
soberano, democrático e popular, que pretendemos construir a cada
dia. Os que disseram que ficariam 30 anos sem a raça petista têm de
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reconhecer que são eles que estão sem rumo e dispersos. Os que
decretaram a nossa morte, na verdade, encontram-nos mais vivos que
nunca.

Desde os pronunciamentos dos delegados que vieram da base à
fala do Presidente Lula, ficou muito evidente a energia construída ao
longo da nossa história, para indicar o nosso destino e principalmente
o compromisso de reduzir desigualdades e apontar um novo futuro
para o Brasil.

Com esse terceiro encontro, podemos refletir que assumimos - e
isso foi avaliado no Congresso - que um partido das dimensões do PT
governando o País encontra dificuldades, comete erros e tem dor e
sofrimento.

Isso é verdade. Frente aos erros cometidos e assumidos por alguns
companheiros e filiados, na crise de 2005, as falas dos delegados e
delegadas presentes foram duras e de críticas, talvez porque aquilo
que era um padrão da política tradicional acabou-se infiltrando numa
parcela do PT e nos expondo a algumas situações constrangedoras.

O Congresso apontou que estamos vencendo essa batalha,
reconhecendo os erros, ou melhor, solidarizando-nos com os
companheiros, mas reconhecendo os erros, com autocrítica e o
devido debate.

O PT resgatou, nesse III Congresso, aquilo que sempre foi a sua
tradição democrática: o debate político. Houve consenso com relação
à maioria das teses e propostas, todas acompanhadas ao vivo pela
imprensa nacional e internacional, tendo sido construída uma grande
unidade com relação aos principais temas nacionais. E o nosso
Congresso não ficou apenas na correção de erros ou na avaliação do
que aconteceu nos últimos anos. Fomos além disso, reafirmamos o
nosso compromisso e entusiasmo com as reformas que estão sendo
feitas pelo governo Lula.

Gostaria de registrar que o Presidente Lula, presente nesse III
Congresso, realizou uma das falas mais significativas da sua história,
ao reafirmar o seu compromisso de fundador do PT e de construção
democrática junto à organização dos trabalhadores deste país,
lembrando as dificuldades dessa construção nos diversos Municípios
brasileiros, mas se portando como a maioria dos componentes do PT,
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ou seja, como construtor desse Partido e dessa democracia. Foi uma
fala belíssima e emocionada do Presidente Lula, dirigida não somente
à militância do PT, à nação petista, mas também ao Brasil e ao
mundo, reafirmando sua tradição, enquanto militante de esquerda, de
um partido que tem referência na América Latina e no mundo, e se
portando como um companheiro filiado e construtor desse Partido e
dessa história, que precisa ser reconhecida.

O Presidente Lula tem razão quando diz que devemos reconhecer
nossos erros e dificuldades - e somos capazes de fazê-lo. Ele ainda
disse uma verdade, a de que podem falar o que quiserem de nós, mas
não da luta democrática e da construção das bases dos operários e
dos mais pobres deste país e de Minas Gerais, porque ainda somos o
Partido dos Trabalhadores, o que mais persegue a ética, que mais
tem compromisso com os pobres e com as políticas públicas
transparentes neste país.

Podemos dizer que podemos seguir em frente, com dignidade e com
a estrela no coração, carregando a estrela no peito, como fazem todos
os petistas, e com o compromisso de perseguir, cada dia mais, a ética
na política, a justiça social e a participação popular.

Também reafirmamos nossa convicção socialista, reiterando a
crítica de que não é possível conviver com o modelo capitalista
vigente neste país. A tradição do PT é socialista.

Defendemos a socialização dos meios de produção, defendemos a
solidariedade da classe trabalhadora e defendemos o socialismo
internacional. Queremos somar com os trabalhadores do mundo para
construir este novo modelo de sociedade, que não é baseado no
lucro, no mercado, na competição nem no capital sobre o ser humano,
mas que o ser humano, a justiça social e a igualdade sejam os
princípios e os valores de um novo modelo de sociedade. É essa
construção que desejamos fazer no acúmulo histórico do Brasil, dos
países da América Latina, da África, enfim, dos países do mundo.
Além disso, discutimos o Brasil que queremos a partir de uma visão
socialista do PT. Também refletimos sobre nossa organização interna.
Nesse Congresso, convocamos nossos filiados para mais uma eleição
interna, tradição do PT de eleger nossas direções democraticamente a
partir do Município, do Estado e do Presidente do Partido. Teremos
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eleições internas em dezembro - 1º turno no dia 2, e 2º turno no dia
16.

Também votamos e aprovamos resoluções muito importantes do
ponto de vista do PT como partido de esquerda. Quero destacar
algumas: a denúncia da fraude que foi o leilão da Companhia Vale do
Rio Doce; aprovamos nossa participação, nesta semana, no plebiscito
nacional relativo a esta companhia. Também aprovamos o pedido de
sua anulação, além de uma proposta de Assembléia Nacional
Constituinte exclusiva para discutir um projeto de reforma política e
eleitoral.

Aprovamos a realização de uma conferência nacional para discutir o
mundo do trabalho e as relações socialistas neste, além de uma
moção à Procuradoria-Geral da República para que se instaurem,
imediatamente, os procedimentos judiciais pertinentes ao caixa dois e
ao uso de dinheiro público na campanha eleitoral de 1998, fato já
comprovado pela investigação da Polícia Federal e discretamente
tratado pela mídia nacional e parte da imprensa mineira.

Tivemos também a resolução na defesa da reforma agrária, para
que possamos ter mais alimentos e empregos no campo, na defesa
do SUS e na defesa da Emenda nº 29. Mesmo que todos justifiquem
que os Estados não estão cumprindo essa emenda, sabemos que isso
não ocorre porque dependem da Emenda nº 29, mas por falta de
vontade política de colocar recurso na saúde.

Aprovamos também a resolução importante de que o PT construirá,
nos próximos anos, uma alternativa para a sucessão do Presidente
Lula, construída com os partidos aliados, com os movimentos sociais
e com a sociedade brasileira, para dar continuação a um projeto
democrático popular, para avançar, cada vez mais, nas
transformações no País.

Por fim, ao contrário do que foi divulgado pela grande mídia, não
saímos divididos, mas unidos. Primeiro porque temos um projeto
socialista estratégico de construção de uma nova sociedade, segundo
porque temos um projeto de nação defendido pelo Presidente Lula e
as políticas transformadoras que estão acontecendo no País,
especialmente na educação, na agricultura familiar e no programa
Bolsa-Família; no projeto de desenvolvimento por meio do PAC, com
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os R$504.000.000.000,00 que serão colocados a serviço do País,
junto com os Estados, os Municípios e a iniciativa privada.

Reafirmamos aquilo que é um patrimônio do PT: o debate
democrático, a diversidade de idéias e, principalmente, o pleno
exercício do contraditório e da defesa das idéias. Esse é um
patrimônio nosso, da nossa democracia interna, que traduzimos para
a sociedade nos nossos governos, nas Assembléias Legislativas, e do
governo do Presidente Lula, que muito nos orgulha. Orgulho-me
profundamente de fazer parte da trajetória dos 27 anos do PT.

Ao final da nossa fala, quero lamentar e dizer, em nome da Bancada
do PT nesta Assembléia Legislativa, que, em meio a toda a alegria
que tivemos no Congresso, que contou com a participação da maioria
dos Deputados Estaduais e Federais, de Governadores, Prefeitos e
Prefeitas, a base militante, por meio dos diretórios municipais, tivemos
também uma grande tristeza. Lembrando que por esse motivo foi feito
um minuto de silêncio durante o congresso do PT, quero dizer que
perdemos um companheiro muito importante na história do nosso
partido: o companheiro Lúcio Guterres, Presidente estadual da CUT,
um militante petista que lutava contra um câncer há mais de um ano e
que faleceu em um acidente de carro. Ao sindicalista e companheiro
Lúcio Guterres, cujo velório foi ontem, que dedicou sua vida à defesa
dos trabalhadores, do respeito a negros e negras de Minas Gerais e
do Brasil, dos direitos das mulheres e de todos os trabalhadores, e à
sua família, deixamos, nesta fala, o nosso reconhecimento. Nosso
reconhecimento à sua dedicação ao III Congresso do PT, à sua
memória, a todo esforço em debater o Brasil e o destino do nosso
povo, da nossa gente. Lembrando que foi também do Sindicato dos
Eletricitários, um grande sindicalista do Sindieletro de Minas Gerais,
queremos deixar aqui o registro de sua memória, da memória de um
companheiro que confunde sua vida com toda a história do PT e toda
a história dos trabalhadores deste Estado.

Encerro dedicando essa homenagem, por sua participação na nossa
história, na história do PT, que realizou seu III Congresso, na história
dos trabalhadores de Minas Gerais e de todos os eletricitários, ao
companheiro Lúcio Guterres. Toda a sua família, seus amigos, os
companheiros que conviveram com Lúcio Guterres sabem de sua
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grandeza de espírito de luta, o que demonstrou ao enfrentar há mais
de um ano essa doença que estava agravando a sua vida e contra a
qual lutou até o final, quando faleceu nesse trágico acidente. A você,
sua memória, sua família, a todos que sonham com justiça social, a
todos que defendem a democracia, o nosso abraço, a nossa
saudação e o nosso carinho e o respeito de Minas Gerais, do nosso
partido e de todos os trabalhadores por sua memória. Parabéns por
sua vida de dedicação, e também aos que trilharam com você esse
caminho de luta e de realizações o nosso abraço, o nosso sincero
carinho e nossa sincera dedicação. Muito obrigada.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - A Presidência corrobora
as palavras finais da Deputada Elisa Costa. Também convivemos com
o grande sindicalista Lúcio Guterres, e deixamos aqui o nosso
sentimento cristão e nossa moção de pesar, especialmente a seus
familiares.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 5, às 9 e
às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a
reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 32ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/9/2007

Presidência do Deputado Ivair Nogueira
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Deputado João Leite - Exibição de vídeo -
Entrega de placa - Palavras do Sr. Claudio Augusto Boschi - Palavras
do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Almir Paraca - Antônio Júlio - Ivair Nogueira - João Leite.
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Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Ivair Nogueira) - Às 20h15min, declaro

aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado Antônio Júlio, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.
Conselheiro Carlos Alberto Nascimento, representando o Presidente
do Conselho Federal de Educação Física - Confef -, Jorge Steinhilber;
Claudio Augusto Boschi, Presidente do Conselho Regional de
Educação Física da 6ª Região - Minas Gerais -; Professor Jorge
Olimpio Bento, Diretor-Geral da Faculdade do Desporto da
Universidade do Porto; Lácio Gomes da Silva, representando o
Conselho dos Dirigentes das Instituições de Educação Física de
Minas Gerais - Condiesef-MG -; Teófilo Jaci de Faria, Presidente da
Associação dos Profissionais de Educação Física de Minas Gerais -
Apefmig -; e Deputado João Leite, autor do requerimento que deu
origem a esta homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença dos Exmos. Srs. Odair Santos

Júnior, Presidente do Instituto Águas da Terra; Ivan Cançado e Salles,
Diretor do Colégio Magnum Agostiniano; Luiz Eduardo Araújo
Santana, Coordenador de Esportes do Colégio Marista Dom Silvério;
Daniel Marangon Teixeira, Coordenador do Centro Olímpico da PUC-
Minas; Isabel Montandon Soares, Coordenadora do Curso de
Educação Física da Faculdade Estácio de Sá de Belo Horizonte;
Daniel Silva, Presidente da Federação Mineira de Bicicross; Wilian
Neres Lemos, Presidente da Fundação Educacional Muzambinho;
Emerson Silami Garcia, Professor Titular decano da Escola de
Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG,
representando a instituição nesta solenidade; e Alessandra de
Magalhães Campos Garcia, Coordenadora do Curso de Educação
Física do UNI-BH; Vereador Alex Amaral, de Betim; e Fernando
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Antônio, Presidente do Sindicato Patronal das Academias de Minas
Gerais.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a comemorar o Dia do

Profissional de Educação Física.
Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, em
gravação da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado João Leite

Exmo. Sr. Deputado Ivair Nogueira, representando neste ato o
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
Deputado Alberto Pinto Coelho, e Presidente da Frente Parlamentar
do Esporte na Assembléia Legislativa, a quem sempre temos uma
palavra de reconhecimento pela liderança dedicada em favor do
esporte em Minas Gerais. O Deputado, especialmente nas discussões
do PPAG, tem conseguido trabalhar muito bem a questão do esporte.
Conseguimos fazer com que o setor estivesse entre os projetos
estruturadores do Estado. Devemos muito à liderança do Deputado
Ivair Nogueira. Nesta noite, gostaria de saudá-lo.

Saudamos, ainda, os Srs. Conselheiro Carlos Alberto Nascimento,
representando o Sr. Jorge Steinhilber, Presidente do Confef; Cláudio
Augusto Boschi, Presidente do Conselho Regional de Educação
Física da 6a Região de Minas Gerais, a quem agradecemos a
presença permanente ajudando-nos e orientando-nos na Assembléia
em temas e projetos relacionados ao esporte; o Prof. Jorge Olímpio
Bento, Diretor-Geral da Faculdade do Desporto da Universidade do
Porto, que nos honra com sua presença no Parlamento mineiro; Lácio
Gomes da Silva, representando o Conselho dos Dirigentes das
Instituições de Educação Física de Minas Gerais; e Teófilo Jaci de
Faria, Presidente da Apefmig.

Cumprimento os professores, professoras, todos os profissionais da
educação física presentes nesta reunião que comemora o Dia do
Profissional de Educação Física, cuja data é 1º de setembro. A
Assembléia Legislativa, pelos seus 77 Deputados, resolveu, neste dia,
que os profissionais de educação física de Minas Gerais deveriam ser
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reconhecidos pelos representantes da população mineira pelo
trabalho realizado. Tenho a honra de representar meus colegas, ao
lado do Deputado Ivair Nogueira, para fazer esta saudação a todos os
profissionais da educação física no Estado. Não apenas de Minas,
temos representantes de outros Estados, a quem também saúdo.

Quero parabenizar todos os profissionais de educação física pelo
seu dia, 1º de setembro, e por todas as conquistas e avanços
adquiridos até hoje. Essa linda profissão, que desenvolve na
sociedade o hábito de regular atividades físicas, aplicando conceitos
educacionais, promove a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida.
Por meio do esporte, o homem resgata não só a atividade física em
busca da saúde, mas o relacionamento social, a confraternização e o
companheirismo. A educação física preocupa-se com a justificação da
prática de qualquer atividade motora e de qualquer movimento que
envolva o corpo humano interagindo com o ambiente. Dessa forma, o
homem passa a valorizar o processo de integração social, criando
responsabilidades tendo em vista o comprometimento de se organizar
e obter seus direitos e interesses individuais. Talvez em razão dessa
relação com o ambiente é que estão presentes o Aldair e o Luciano,
representantes do Fórum da Agenda 21.

Gostaria de relatar uma experiência que tivemos quando fui
Secretário Municipal de Esportes em Belo Horizonte, que mostra a
importância da educação física. Fizemos um time com adolescentes
que viviam nas ruas da cidade, e um dia fui assistir ao treinamento.
Acompanhavam o treino os Profs. Pedrilho e Heleno, nosso
companheiro, e o Ângelo apitava o jogo daqueles adolescentes, todos
infratores. Quando cheguei, um daqueles jovens estava fora do jogo, e
lhe perguntei por que não estava participando. Ele me disse que era
por causa de um determinado ladrão. Eu lhe perguntei quem era o
ladrão. Ele apontou para o Ângelo, dizendo: “Foi ele que me expulsou,
aquele ladrão que está apitando o treino. Ele é um ladrão”. Eu fiquei
sem resposta, mas o Heleno, que estava ao nosso lado, lhe
perguntou: “Quer dizer que não pode roubar?”. O menino disse: “É um
absurdo roubar, isso é uma injustiça!”. E o Heleno insistiu: “Quer dizer
que não pode roubar, que é errado roubar?”. Ele respondeu: “Aqui,
não pode”. Ou seja, na Praça Sete, na Avenida Afonso Pena, onde ele
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dava trombadas, podia roubar, mas, dentro do campo, não. Aquela foi
uma comparação muito interessante para aqueles jovens. Tivemos
uma grande experiência, e tanto nosso Prof. Heleno quanto o Prof.
Josafá nos ajudaram muito naquele trabalho.

A importância da educação física foi registrada há quase 200 anos
por Ramalho Ortigão, jornalista e escritor português, ao afirmar que
“para o aperfeiçoamento fisiológico da espécie humana, não há
método mais sábio nem mais profícuo que a educação física”.

Na 1ª Carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 4,8, ele disse ao seu filho
que o exercício corporal tem o seu proveito. Dizia que deveria
aproveitar, porque o exercício corporal era importante. E disse
também que a vida com Jesus para tudo é proveitosa, tendo a
promessa da vida presente e da que há de vir. Portanto, o próprio
apóstolo Paulo lembrava a importância do exercício corporal.

Essa ciência contribui significativamente para a melhoria da
qualidade de vida do cidadão em todo o seu ciclo de desenvolvimento:
quando criança, jovem, adulto, idoso; pode ser no trabalho ou no
lazer; pode ser na reabilitação ou no seu aprimoramento físico. O
Aurélio ainda não registra, mas, atualmente, educação física é
sinônimo de saúde.

Lembro-me da reação de meu filho mais jovem quando fizeram um
café da manhã para os pais na sua escola. Estava ao seu lado,
quando, de repente, ficou bem alterado. Ele me disse: “Pai, entrou
meu melhor professor”. Eu lhe perguntei qual era a matéria que
lecionava, e ele respondeu, entusiasmado: “Educação física, pai! É o
Beto, o melhor professor da escola!”. Fiquei observando a admiração
do meu filho por seu professor e vejo como isso é importante para a
criança. E para a saúde também. Certa vez, contaram-me que, em
uma das reuniões ministeriais do Presidente Fernando Henrique
Cardoso, o cerimonial colocava as pastas dos Ministros em cada
lugar, e quando colocaram a pasta do Ministro dos Esportes na frente
do Pelé e a do Ministro da Educação na frente do Adib Jatene, o Pelé
trocou as placas, dizendo: “Eu sou o Ministro da Saúde. Nós, do
esporte, fazemos essa prevenção tão importante e tão requerida”.

Gostaria de destacar dois momentos muito especiais que mostram a
importância do profissional que hoje homenageamos. O primeiro é a
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velhice das pessoas, momento natural de nossas vidas que deve ser
visto como um fenômeno histórico, cultural e social, pois as
representações sobre essa fase da vida, a posição social do idoso e o
tratamento dado a ele têm significados distintos em culturas e
contextos temporais diferentes.

Na nossa sociedade, a velhice tem ficado à margem dos interesses
produtivos. O idoso, em geral, tem sido rejeitado. A socióloga Marilena
Chauí traduz a velhice como categoria oprimida, despojada e banida
da sociedade capitalista. No entanto, pesquisas com grupos de idosos
nos permite concluir que a atividade física tem representado para eles
a manutenção da saúde e uma forma de conhecer pessoas, sentir-se
bem, estar com amigos e se auto-realizar.

O segundo momento diz respeito às pessoas portadoras de
deficiência. A educação física tem muito a lhes oferecer, em suas
múltiplas modalidades e nas mais variadas formas de atividade.
Seguramente, a educação física é a principal ferramenta capaz de
promover a integração social do deficiente, dando-lhe a cidadania a
que constitucionalmente tem direito. E o resultado disso pudemos ver,
recentemente, nos Jogos Parapan-Americanos, em que o Brasil se
classificou em primeiro lugar ao conquistar 228 medalhas, 83 de ouro.
Os exemplos de superação a que assistimos falam mais alto do que a
eloquência de qualquer orador.

O progresso na formação e na atuação do profissional de educação
física é indiscutível. O seu reconhecimento deve continuar em
expansão, assim como todas as outras profissões regulamentadas da
área da saúde. Anteriormente, o profissional se dedicava a apenas dar
aulas no ensino formal, hoje cresce sua área de atuação em clubes,
órgãos públicos, SPAs, academias, hotéis e clubes.

A prática regular de exercícios traz diversos benefícios para uma
vida melhor e mais saudável. O profissional de educação física ajuda
a melhorar a auto-estima, a capacidade mental e a prevenção de
doenças de seus alunos.

O projeto de lei de nossa iniciativa objetiva a criação de um
mecanismo de incentivo à prática esportiva por meio de incentivos
fiscais e projetos desportivos no Estado, para que as empresas, além
do abatimento de 50% em suas dívidas, possam ter mais 25%, se
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investirem os outros 25% no esporte. Os recursos serão investidos em
projetos educacionais por meio do esporte, podendo qualificar ainda
mais nossos atletas, descobrindo novos talentos e contribuindo para
uma melhor qualidade de vida da população.

Assim como o sucesso da Lei de Incentivo à Cultura, que já captou
mais de R$3.000.000.000,00 desde 2000, beneficiando investidores
que apóiam iniciativas culturais sob a forma de doação e patrocínio,
creio que o esporte em Minas pode continuar avançando, mesmo em
meio a tanta dificuldade financeira, graças a programas efetivos e
profissionais competentes na área de educação física.

Esperamos para os próximos dias a regulamentação desse projeto
de lei de incentivo ao esporte, que alcançará todo o Estado de Minas
Gerais. Além de projetos poderem ser sustentados com esses
recursos, teremos também colocado, na Secretaria de Esporte, 20%
para apoiar projetos sociais.

Aguardamos ansiosamente que seja regulamentada essa nossa
iniciativa, que teve início em 1999. Espero que, depois de tanta luta e
de tanta dificuldade, consigamos agora dar mais esse apoio ao
esporte, para que ele cumpra seu tão importante papel no nosso
Estado. Muito obrigado.

Exibição de Vídeo
O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo

institucional do Conselho Regional de Educação Física da 6ª Região -
Minas Gerais.

- Procede-se à exibição do vídeo.
Entrega de Placa

O locutor - O Deputado Ivair Nogueira, representando o Presidente
da Assembléia Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho, fará a
entrega ao Sr. Claudio Augusto Boschi, Presidente do Conselho
Regional de Educação Física da 6ª Região de Minas Gerais, de placa
alusiva a esta homenagem. Para tanto, solicitamos a estes que se
posicionem no local indicado pelo cerimonial. A placa contém os
seguintes dizeres: “Em uma época em que a qualidade de vida é tão
valorizada e almejada, o profissional de educação física desempenha
um papel de destaque, ao promover a saúde, o bem-estar, a
habilidade de socialização e o equilíbrio emocional dos indivíduos.
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Reconhecendo a importância da atividade desses profissionais, a
Assembléia de Minas presta-lhes sua homenagem na ocasião em que
se comemora o aniversário de criação da profissão”.

O Sr. Presidente - Gostaria de convidar o Deputado João Leite a me
acompanhar na entrega da placa.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Claudio Augusto Boschi

Exmo. Sr. Deputado Ivair Nogueira, neste ato representando o DD.
Presidente da egrégia Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, Deputado Alberto Pinto Coelho. Gostaríamos, permita-nos
dizer, Ivair, de registrar o profundo agradecimento da educação física
mineira, do esporte mineiro pelo trabalho que V. Exa. tem feito ao
longo deste período, que foi de grande significado para a profissão,
para a educação física e para os esportes. Por intermédio de sua
autorização, o Conselho Regional de Educação Física tem a grata
honra de ser membro convidado da reinstalada Frente Parlamentar do
Esporte, o que, para nós, é de grande importância. Por isso,
gostaríamos de deixar esse agradecimento registrado.

Cumprimento o Exmo. Sr. Conselheiro Federal Carlos Alberto
Camilo Nascimento, nosso colega do Confef, neste ato representando
o Presidente da instituição, Conselheiro Federal Jorge Steinhilber.
Gostaríamos de cumprimentar o Prof. Jorge Olímpio Bento, Diretor-
Geral da Faculdade do Desporto da Universidade do Porto. Nesta
Casa do Parlamento mineiro, quero deixar registrado o eterno
agradecimento da educação física mineira. E nos arvoramos pela
condição de Conselheiro Federal, mas principalmente por sermos um
profundo admirador do trabalho que você - e nos permita chamá-lo
assim - empreende à frente do desporto em Portugal, que faz com que
a Universidade do Porto seja, hoje, a principal agência formadora de
profissionais brasileiros de educação física, quer seja como mestrado,
quer seja como doutorado. Quando se escreve a história da educação
física, da formação científica do desporto, com certeza a presença da
querida Fadeup estará ali consignada.

Cumprimento ainda o colega do Conselho Regional de Educação
Física, Prof. Lácio Gomes da Silva; o Prof. Teófilo Jaci de Faria; e um
amigo da educação física e do esporte, o Deputado João Leite, autor
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do requerimento que deu origem a esta homenagem.
Ao João Leite, a educação física e o esporte, representados pelo

Conselho Regional de Educação Física, devem a sua inclusão como
membro nato, efetivo, do Conselho Estadual do Desporto. Este
agradecimento é pequeno diante da sua atuação para que a educação
física, o esporte e os profissionais do desporto estejam ali
representados.

Por fim, gostaríamos de cumprimentar todos os profissionais da
educação física, os colegas do Conselho Regional, os coordenadores
e membros das instituições de ensino superior de educação física e o
público presente.

No início dessas palavras, gostaria de fazer uma homenagem a um
dos profissionais da educação física. Se hoje estamos aqui, é por
pessoas como ele, que nos incentivaram e nos levaram a ter essa
verdadeira profissão de fé, que para nós é a educação física. Gostaria
de pedir ao Prof. Ataíde que ficasse de pé, para que pudéssemos
saudá-lo com uma salva de palmas.

Na pessoa do Prof. Ataíde, saudamos os mais de 200 mil
profissionais de educação física existentes hoje no Brasil e
cadastrados, registrados no sistema Confef e nos vários Conselhos
Regionais de Educação Física.

A educação física, como já foi ressaltado, é uma atividade que viveu,
ao longo dos tempos, situações bastante interessantes. Uma delas, no
seu nascedouro, logo após o processo de modificação de sistema
imperial para República, ocorreu quando uma das maiores figuras, um
dos principais juristas brasileiros, Rui Barbosa, fez o primeiro parecer
ou aquele que é o mais significativo documento jurídico ou de origem
parlamentar sobre a educação física, sobre a importância do desporto.
Isso mostra quanta penetração tem a educação física, quanta
penetração tem o desporto.

No início do século XX, houve um volume acentuado de instituições
de ensino de origem confessional atuando no Brasil, incentivadas a
atuarem aqui, nas terras brasis, e a educação física foi um dos
projetos por elas consignado como de efetiva importância social. Ao
longo do período do Presidente Getúlio Vargas, a educação física e o
esporte receberam a sua regulamentação de formação profissional, e
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Minas Gerais esteve sempre à frente nesse processo.
A educação física, durante um período, foi colocada como sendo

uma atividade que não teria a significância que ela de fato merece. E,
no governo Getúlio Vargas, em Minas Gerais, especificamente no
governo Benedito Valadares, esta Casa, a Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, aprovou, consignou e determinou que o
projeto oriundo do Executivo fosse implementado. Minas Gerais
implementou a primeira grande política pública de formação e de
incentivo profissional e de incentivo ao esporte, o chamado Projeto
das Praças de Esporte de Minas Gerais, cuja praça de esporte nº 1 é
o Minas Tênis Clube. E foi de uma presença tão forte a Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais que, além de autorizar o Poder
Executivo a essa atuação, também autorizou o pedido do Poder
Executivo para que a primeira praça de esportes fosse instalada ao
lado do Palácio da Liberdade e que o colégio que daria suportes à
formação cidadã estivesse situado ao lado dessa praça de esporte, a
hoje Escola Estadual Governador Milton Campos, então Colégio
Estadual.

Vemos a importância da Assembléia Legislativa nesse processo da
educação física, que foi tão forte que, pouco depois da criação da
chamada Diretoria-Geral das Praças de Esportes de Minas Gerais, o
Município de São Paulo e, em seguida, o Estado de São Paulo
também adentraram a esse projeto e praticamente aprovaram uma
legislação da mesma forma que a legislação mineira. Em seguida,
também a Assembléia Legislativa de Minas Gerais aprovou um projeto
de lei que fazia com que a renda de uma loteria, a chamada Loteria
Mineira, destinasse 50% dos seus recursos para o esporte, para a
educação física, e os outros 50% fossem para a Universidade de
Minas Gerais, hoje UFMG.

Esse mesmo projeto da Loteria Mineira deu origem ao projeto da
Loteria Federal. Esta mesma Casa, alguns anos depois, aprovou uma
política pública de atuação em que, num acordo com a União, com o
governo federal, seria criado o Estádio Minas Gerais, e determinava
ali que houvesse também a criação de espaço ou de unidade para a
atuação e formação profissional. Minas Gerais, nesse mesmo período,
propiciou ao Brasil uma lição através do esporte, quando a PMMG
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implementou, em meados de 1951, um curso de formação de
instrução militar para o esporte, e a então Faculdade Católica de
Minas Gerais implementou o curso de Educação Física. E, por uma
determinação governamental, esses dois cursos foram unidos em um
só, hoje a UFMG.

É aí que está a grande visão política mineira, que é exatamente
juntar as duas esferas que estavam atuando para que houvesse a
formação profissional que hoje faz com que Minas Gerais seja o
segundo Estado com maior volume de instituições de ensino superior
de Educação Física, atingindo 92 cursos em funcionamento e a
autorização de mais 11 cursos para o ano vindouro. E faz também
com que Minas Gerais tenha, nesse mesmo período, através de vários
clubes, de várias instituições, um crescimento muito forte não só na
formação cidadã, mas também na formação esportiva.

Mais recentemente, o Estado de Minas Gerais, também através da
Assembléia Legislativa, foi responsável pela implementação de uma
política pública de esportes que resultou num avanço bastante
acentuado para o Brasil, avanço esse e política essa que deram
origem ao desmembramento da então Secretaria de Educação Física
e Desporto do Ministério da Educação e Cultura para a futura criação
de uma secretaria especial de esportes, hoje o Ministério do Esporte.
Toda estrutura foi baseada numa política estabelecida em Minas
Gerais.

Mais recentemente ainda, Minas Gerais deu uma grande
demonstração de sabedoria quando aprovou, a partir de iniciativa
desta Casa, um projeto de incentivo ao esporte através de incentivos
fiscais, determinando que isso fosse feito de maneira profissional
através da formação cidadã; de uma maneira científica através da
participação dos profissionais e professores da área; e de maneira
que não permita desmandos ou desvios de conduta na utilização dos
recursos que poderiam ser oriundos dessa política pública. Isso
demonstra claramente quanto a Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais realiza esse processo ao longo do tempo. Para nós, do
Confef, dos Conselhos Regionais de Educação Física,
especificamente do Crefi 6/MG, e principalmente para toda a
sociedade, esta homenagem reveste-se de uma importância muito
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grande. Uma homenagem à educação física feita na Casa do povo
mineiro, das pessoas que exercem o poder em nome da sociedade e
do povo, na Casa do Parlamento, de quem fala com a mente, é algo
que ficará, com certeza, incrustado em todos nós.

Sr. Presidente, peço licença para agradecermos àquelas pessoas
que efetivamente fizeram a estrutura ou que deram e dão o seu suor
no dia-a-dia para que essa realização aconteça hoje, que é o
Conselho Regional de Educação Física da 6ª Região. Porque pedimos
para consignar essas pessoas por meio de seus nomes? Exatamente
pela importância do trabalho que fazem. Para termos uma idéia, em
cada reunião que o Crefi 6 faz, e faz reuniões todos os meses, essas
pessoas percorrem em torno de 18.000km. Como temos 8 anos de
criação e fazemos 12 reuniões por ano, é possível ter uma idéia da
grandiosidade do que essas pessoas fazem. E são reuniões com
tempo curto: dois ou três dias efetivamente ali. É por isso que quero
agradecer a José Humberto Ferreira, Otávio Lamartine Leite Filho,
Teófilo Jaci de Faria, Edson Eduardo Rodrigues de Oliveira, Jaime
Tolentino Miranda Neto, Lácio César Gomes da Silva, Roseli
Conceição Oliveira Ferreira, Marco Túlio Pinheiro, José Augusto
Rodrigues Pereira, José Márcio Bastos dos Santos, Edson Vieira da
Fonseca Faria, Carlos Alberto Camilo Nascimento, Rui Martins Alves
Pereira, Carlos Alberto dos Santos, Sebastião José Paulino, Walmir
Vinhas, Wagner Vinhas, Expedito Alves de Souza, Lia Maria (...); da
região central do Estado, aos Conselheiros Emerson Silami Garcia,
Fernando Antônio Sander, Adaílton Eustáquio Magalhães, Anísia
Soares Daniel, Elenice Faccion e Kátia Lúcia Moreira Lemos; aos ex-
Conselheiros Ricardo Pinto Monteiro Zacaron e Luizir Alberto de
Souza Lima. Por que nominá-los? Exatamente pelo que representam
e pelo quanto fazem pela educação física mineira e brasileira.
Nomeio-os para que fique registrado na Casa que gera as políticas
públicas para o Estado de Minas Gerais o quanto é profícuo e
fundamental o trabalho feito por esses profissionais de educação
física. E, também, por meio da figura das instituições de ensino
superior em educação física. O Condiesef é um projeto específico e
oriundo de Minas Gerais. Nossa homenagem às instituições de ensino
superior em educação física.
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Antes de terminar, quero, numa ousadia - o termo é pesado, mas é o
que melhor marca este momento -, prestar uma homenagem
transatlântica ao Prof. Dr. Jorge Olímpio Bento. Queremos solidarizar-
nos com a Universidade Federal do Amazonas por ter consignado ao
amigo Prof. Bento o título de Doutor “honoris causa” daquela
universidade. É nesta Casa que gostaríamos de informar ao Prof.
Bento que o Crefi 6 aprovou, por unanimidade, uma moção de
aplauso à universidade e uma moção efusiva ao professor, pelo título
de Doutor “honoris causa” da Universidade Federal do Amazonas, não
só pelo que representa a Universidade do Porto e seu trabalho pela
Universidade do Amazonas, mas principalmente pelo que representa
a sua preocupação, comandando uma vasta e brilhante equipe com a
educação física. Com certeza, vocês foram os descobridores desses
brasis e estão permitindo a inúmeros de nós ter o descortinamento
científico, seja na graduação, no mestrado ou no doutorado, junto
àquela universidade.

Para que se tenha a idéia e para que fique bem consignado qual é a
importância da Faculdade do Desporto da Universidade do Porto,
informo que ela tem mais profissionais brasileiros titulados do que
qualquer outra instituição brasileira.

É com uma homenagem ao Prof. Bento que gostaríamos de
encerrar as nossas palavras, exatamente para mostrar e deixar bem
claro o carinho, o respeito e a admiração que temos pelo senhor, pela
universidade. E, à Assembléia Legislativa de Minas Gerais, deixar a
eterna gratidão da educação física e também a disposição clara e
precisa. Assim como disse o Prof. Bento, do orgulho e da coragem de
ser professor, nós temos o orgulho e uma coragem profunda de ser
profissionais da educação física e de estar a serviço do povo mineiro
por meio da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Muito
obrigado.

Palavras do Sr. Presidente
Exmos. Srs. Conselheiro Carlos Alberto Nascimento, representando

o Presidente do Confef; Cláudio Augusto Boschi, Presidente do
Conselho Regional de Educação Física da 6ª Região de Minas Gerais;
Prof. Jorge Olímpio Bento, Diretor-Geral da Faculdade do Desporto da
Universidade do Porto; Lácio Gomes da Silva, representando o
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Conselho dos Dirigentes das Instituições de Educação Física de
Minas Gerais - Condiesef-MG -; Teófilo Jaci de Faria, Presidente da
Apefmig; Deputado João Leite, autor do requerimento que deu origem
a esta homenagem, quando, em 1998, a Lei Federal nº 9.996 entrou
em vigor, o Brasil finalmente reconheceu a importância do profissional
dedicado à educação física. É para reverenciar esse profissional tão
importante para a formação integral de crianças e jovens ou para a
manutenção da saúde de todos que a Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais realiza esta homenagem.

O conceito mais atual de educação física a define como a área que
interage com o ser humano em sua totalidade, abrangendo aspectos
biológicos, sociológicos e culturais. Na escola, é parte importante do
currículo moderno da educação geral. Compreende atividades físicas
e todos os tipos de esportes destinados a melhorar a postura, a
desenvolver o físico e o bem-estar dos educandos. Também
proporciona lazer e divertimento, tão necessários ao equilíbrio da
personalidade.

Despertando o espírito de solidariedade, de equipe e de
esportividade, as atividades físicas na escola, ao promover a
sociabilidade, também contribuem para o fortalecimento de hábitos
sadios. Nessa relação com os jovens, é fundamental o respeito mútuo,
do qual o professor é o maior exemplo. Despertando o espírito de
solidariedade, de equipe e de esportividade, as atividades físicas na
escola, ao promover a sociabilidade, também contribuem para o
fortalecimento de hábitos sadios.

Nessa relação com os jovens, é fundamental o respeito mútuo, do
qual o professor é o maior exemplo. Aceitando a individualidade de
cada um, a cooperação dá-se em situações em que os alunos
dependam uns dos outros, pela troca de experiências e a ajuda mútua
que faz com que os laços de amizade se consolidem.

Sua dimensão social implica, antes de tudo, participação e
educação, visando ao desenvolvimento integral de um indivíduo
consciente de si mesmo e do mundo que o cerca.

A prática esportiva para a criança deve fazer com que ela entenda
seu corpo e seus limites, melhorando sua auto-estima e
autoconfiança. Na sociedade atual, tendendo a produzir crianças
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obesas, sedentárias e com alimentação imprópria, é necessário que
os profissionais da área estejam atentos e preparados para agir em
conformidade com as mudanças do meio, fazendo com que a
juventude conheça os benefícios para sua vida advindos da boa
prática da educação física. Adultos e idosos também podem ter uma
melhor qualidade de vida com a prática orientada de suas atividades
físicas.

No Brasil, o sedentarismo é um problema crescente. A população
atual gasta bem menos calorias por dia do que gastava há 100 anos.
Setenta por cento da população são hoje afetados por um estilo de
vida que, mais do que a obesidade, a hipertensão, o tabagismo, o
diabetes e o colesterol alto, vem sendo responsabilizado por mais de
50% das mortes por infarto e por derrame cerebral. Em contrapartida,
a prática regular de exercícios resulta em benefícios que se
manifestam sob todos os aspectos do organismo, auxiliando na
prevenção e controle de doenças, reduzindo, sobretudo, a mortalidade
a elas associada.

Portanto, graças ao profissional de educação física, pode ter toda a
população uma significativa melhora em sua qualidade de vida,
incluindo o convívio social. É esse profissional qualificado que vem
sendo um decisivo agente de uma saúde pública preventiva, ao
mesmo tempo em que ajuda a formar, desde a infância, cidadãos
mais conscientes de seu papel social e mais aptos à prática da
solidariedade e do respeito ao outro.

Ao finalizar, quero parabenizar o autor do requerimento, Deputado
João Leite, destacando o seu papel na formação da Frente
Parlamentar do Esporte. É muito importante que a Assembléia
Legislativa tenha parlamentares como o Deputado João Leite, que
teve a oportunidade de conviver dentro do esporte, defendendo clubes
importantes de Minas e de Portugal, que vivenciou os dois lados da
moeda. Hoje, como legislador, ele tem tido um papel muito importante
e é o principal responsável pela formação da Frente Parlamentar do
Esporte. O Deputado João Leite tem sido um árduo defensor do
esporte e dos profissionais de educação física, e, com ele, tivemos a
oportunidade de discutir com o Prof. Cláudio Boschi e debater sobre
os problemas e os avanços desses profissionais, buscando, acima de
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tudo, com um projeto de autoria do Deputado João Leite, um incentivo
ao esporte.

Se a cultura tem o direito a um incentivo, com o projeto do Deputado
João Leite e com a conscientização do governo estadual, estamos
buscando dar incentivos às empresas devedoras de tributos ao
governo do Estado. Isso porque, como disse muito bem o Deputado
João Leite, estamos na hora de colher os frutos. Eu tenho certeza de
que o Governador Aécio Neves colherá um grande fruto e dará
respaldo a essa busca incansável do Deputado João Leite, com o
apoio de todos os parlamentares desta Casa. Mais do que isso,
sabemos que hoje o governo do Estado acolhe a Frente Parlamentar
do Esporte, não do Presidente Ivair Nogueira, não do grande
colaborador Deputado João Leite, mas apoiada por toda a Assembléia
Legislativa, composta de 77 parlamentares que buscaram as
melhorias por meio de projetos estruturadores.

No primeiro momento, houve dificuldade para ser acolhida, mas, aos
poucos, as autoridades entenderam a necessidade da implantação da
Frente, que, talvez em passos lentos, colherá importantes frutos com
a compreensão do Governador Aécio Neves, que já tem implantado
projetos importantes, como a iluminação de campos no interior de
Minas Gerais e a construção de quadras cobertas nas escolas.
Antigamente, o profissional de educação física e os alunos não tinham
incentivo para a prática de atividades, pois não havia a comodidade
de um banheiro e instalações físicas adequadas. Com os projetos que
estão sendo empreendidos no Estado, temos um grande incentivo e
abertura para o profissional.

João, parabenizo-o pela iniciativa de homenagear os profissionais
presentes na solenidade e também aos que nos acompanham pela TV
Assembléia. Rendo a todos os profissionais de educação física a
nossa homenagem. Rendo também uma homenagem a esse grande
parlamentar, o Deputado João Leite, que tem dado um exemplo,
nessa hora em que a política vive momentos de fragilidade. Há
parlamentares como o Deputado João Leite e tantos outros desta
Casa que têm dado exemplo para o Brasil, pois aqui se discute
política voltada para a interiorização e para a busca consciente, com o
apoio do nosso Presidente, o Deputado Alberto Pinto Coelho. Por tudo
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isso, deixo o meu muito-obrigado.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os
agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da
convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 4, às 20
horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária
também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A
ordem do dia anunciada foi publicada na edição de 4/9/2007.).
Levanta-se a reunião.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/8/2007
Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Cecília Ferramenta e os Deputados Weliton Prado, Ronaldo
Magalhães e Wander Borges, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Weliton Prado,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Ronaldo Magalhães, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante da pauta e comunica o recebimento da
seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Djalma Bastos de Morais,
Presidente da Cemig; Dílzon Melo, Secretário de Desenvolvimento
Regional; e Cel. PM Itamar de Oliveira Pacheco Filho, Comandante da
14ª Região da Polícia Militar, publicados no “Diário do Legislativo”, em
10/8/2007; Ciro Pedrosa, Geraldo Thadeu e Humberto Souto,
Deputados Federais; José Alberto Costa Byrro, Gestor de Contrato da
Cemig; e Ronaldo Schuck, Secretário de Energia Elétrica do Ministério
de Minas e Energia, publicados no “Diário do Legislativo”, em
17/8/2007. Passa-se à 2ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
os Requerimentos nºs 931, 960 e 968/2007. Passa-se à 3ª Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições
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da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Weliton Prado, Ronaldo
Magalhães, Cecília Ferramenta e Wander Borges em que solicitam
sejam ouvidos nesta reunião as Sras. Rose Mary da Silva, Eni Maria
de Souza Lino e Maria de Paula, respectivamente, Presidente, Vice-
Presidente e Diretora da Associação da Economia Informal do
Canteiro; e os Srs. Gleison Renato Siqueira, Gladistone de Souza e
Luiz Gomes Brandão, Diretores, e Leonardo Calixto da Silva,
Tesoureiro daquela associação; e Aroldo José Santos, Presidente da
Cooperativa de Compras Comuns dos Empreendedores de Shoppings
Populares; seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
pedido de esclarecimentos sobre os termos do acordo de
transferência dos camelôs para o Shopping Popular Oiapoque, bem
como as cópias dos contratos e respectivos acordos celebrados com
os empreendedores populares; seja realizada visita da Comissão ao
Shopping Popular Oiapoque, com o objetivo de verificar "in loco" a
situação dos empreendedores populares frente ao aumento dos
valores de aluguéis de lojas e boxes do referido shopping e a iminente
rescisão unilateral de contratos; e seja realizada audiência pública
com o objetivo de discutir o aumento dos valores de aluguéis de lojas
e boxes do Shopping Popular Oiapoque, bem como a iminente
rescisão unilateral dos contratos de alguns empreendedores
populares; e Wander Borges em que solicita seja realizada audiência
pública destinada a debater a situação de aproximadamente 200
famílias residentes na faixa de domínio da BR-381/MG,
compreendendo os Municípios de Sabará e Santa Luzia. O Presidente
convida as Sras. Rose Mary da Silva, Eni Maria de Souza Lino e Maria
de Paula e os Srs. Gleison Renato Siqueira, Gladistone de Souza,
Luiz Gomes Brandão, Leonardo Calixto da Silva e Aroldo José Santos
para tomar assento à mesa dos trabalhos e passa a eles a palavra.
Após as exposições, é realizado um amplo debate, conforme consta
nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece o comparecimento e a participação dos
convidados, pelas importantes informações prestadas, agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
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trabalhos.
Sala das Comissões, 4 de setembro de 2007.
Weliton Prado, Presidente - Wander Borges - Ronaldo Magalhães.
ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/8/2007
Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Vanderlei Jangrossi, Antônio Carlos Arantes, Chico Uejo e Getúlio
Neiva. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei
Jangrossi, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Chico Uejo, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a discutir e votar matéria constante na pauta e a
apreciar proposições da Comissão. Logo após, comunica o
recebimento do Ofício nº 462/2007, do Sr. Orlando Cezar da Costa
Castro, Presidente da Codefasf, publicado no “Diário do Legislativo”
de 17/8/2007. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de
Resolução nº 1.413/2007, no 1º turno para o qual designou relator o
Deputado Getúlio Neiva. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é
aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 1.325/2007 (relator:
Deputado Antônio Carlos Arantes). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Vanderlei
Jangrossi, Antônio Carlos Arantes, Getúlio Neiva e Chico Uejo em que
solicitam à Rede Globo de Televisão o envio a esta Casa de matéria
referente à produção de combustíveis renováveis veiculada no
Programa Globo Rural do dia 19/8/2007; dos Deputados Carlos
Pimenta e Antônio Carlos Arantes em que solicitam audiência pública
para debater o processo de produção do biodiesel e do álcool etanol
no Estado; e dos Deputados Délio Malheiros e Padre João em que
solicitam seja realizada reunião conjunta com a Comissão de Defesa
do Consumidor e do Contribuinte para, em audiência pública, debater
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a política de comercialização e distribuição do leite e seus derivados e
os aumentos abusivos do preço desses produtos. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de setembro de 2007.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Getúlio

Neiva.
ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

28/8/2007
Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria Lúcia Mendonça (substituindo o Deputado Gustavo Valadares,
por indicação da Liderança do DEM) e os Deputados Juninho Araújo e
Djalma Diniz, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Juninho Araújo, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada
Maria Lúcia Mendonça, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
matéria constante na pauta e a tratar de assuntos de interesse da
Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência
publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre
parênteses: ofícios dos Srs. Luiz Gonzaga Baião, Chefe da Assessoria
Parlamentar do Ministério do Planejamento e Gestão (23/8/2007); e
Milton Lucca de Paula, Presidente da Associação Mineira de Rádio e
Televisão (23/8/2007). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 980, 988, 989, 990,
992, 998 e 1.001/2007. São aprovados os Pareceres de Redação
Final dos Projetos de Lei nºs 417 e 572/2007. Passa-se à 3ª Fase da
2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Délio Malheiros, por meio do qual pleiteia
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sejam oficiados ao Departamento Nacional de Infra-estrutura de
Transportes - DNIT- e à Secretaria de Estado de Transportes e Obras
Públicas solicitando urgência na construção de uma passarela nas
proximidades do Km 517 da BR-040, em Contagem. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, dia 29/8/2007, às 15h30min, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de setembro de 2007.
Paulo Guedes, Presidente - Gil Pereira - Maria Lúcia Mendonça.
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI
Nº 17.678 EM 29/8/2007

Às 9 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely
Tarqüínio, Carlos Pimenta e Neider Moreira, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente “ad hoc”,
Deputado Hely Tarqüínio, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Neider Moreira, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a eleger Presidente e Vice-
Presidente e a designar o relator. O Presidente determina a
distribuição de cédulas de votação e convida o Deputado Neider
Moreira para atuar como escrutinador. Procedida a apuração dos
votos, são eleitos por unanimidade os Deputados Hely Tarqüínio e
Carlos Pimenta para Presidente e Vice-Presidente, respectivamente.
O Deputado Hely Tarqüínio declara empossado o Vice-Presidente
que, no momento, passa a conduzir os trabalhos e, em seguida, dá
posse ao Presidente que, na oportunidade, designa o Deputado
Neider Moreira para relatar a matéria. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordinária, conforme edital a ser publicado, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de setembro de 2007.
Fábio Avelar, Presidente - Neider Moreira - Paulo Cesar.
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ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/8/2007
Às 17 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Delvito Alves, Hely Tarqüínio, Neider Moreira,
Sargento Rodrigues e Sebastião Costa, membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Weliton Prado.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Delvito Alves, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e passa à
1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Neste momento, o Deputado Sebastião Costa apresenta
requerimento em que solicita a inversão da pauta, de forma que o
Projeto de Lei Complementar nº 27/2007 seja apreciado em último
lugar. Submetido a votação, é aprovado o requerimento. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade, no 1º
turno, dos Projetos de Lei nºs 772 na forma do Substitutivo nº 1 e
1.154/2007 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro
Silva); 1.236/2007 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado
Hely Tarqüínio). São convertidos em diligência à Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão os Projetos de Lei nºs 1.420 (redistribuído
ao Deputado Sebastião Costa), 1.431, 1.440, 1.448/2007; à Secretaria
de Estado de Fazenda os Projetos de Lei nºs 1.230 e 1.403/2007; e à
Prefeitura Municipal de Itabirinha de Mantena e à Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão o Projeto de Lei nº 1.480/2007. O
Projeto de Lei nº 1.481/2007 é retirado da pauta, atendendo-se a
requerimento do Deputado Hely Tarqüínio, aprovado pela Comissão.
Neste momento, o Presidente suspende a reunião. Às 18h15min, são
reabertos os trabalhos. O Presidente informa que na reunião anterior
foi distribuído avulso do Projeto de Lei Complementar nº 27/2007.
Com a palavra, o Deputado Neider Moreira, relator do Projeto de Lei



356

Complementar nº 27/2007, informa que está retirando o parecer
anteriormente apresentado e, em seguida, passa à leitura do outro
parecer, que conclui pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade
do projeto na forma do Substitutivo nº 1. Submetido a discussão e
votação, é aprovado o parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de setembro de 2007.
Gilberto  Abramo, Presidente - Sebastião Costa - Sargento

Rodrigues - Neider Moreira.
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO

DE LEI Nº 17.678, EM 4/9/2007
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Neider Moreira, Fábio Avelar e Paulo Cesar, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Fábio Avelar, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Neider Moreira, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, dá-a por aprovada e solicita aos membros da
Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a
reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-
se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão
e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o
parecer pela manutenção do veto à Proposição de Lei nº 17.678
(relator: Deputado Neider Moreira). A Presidência suspende os
trabalhos por 5 minutos para a lavratura da ata desta reunião.
Reabertos os trabalhos, o Presidente, Deputado Fábio Avelar,
dispensa a leitura da ata, dá-a por aprovada e solicita aos membros
que a subscrevam. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de setembro de 2007.
Fábio Avelar, Presidente - Neider Moreira - Paulo Cesar.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 979/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública a Associação Comunitária São
Sebastião do Rio Verde, com sede nesse Município.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 979/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária São Sebastião do Rio Verde, que tem como
finalidade primordial a melhoria da qualidade de vida dos seus
associados e, para tanto, buscar a união e o intercâmbio com outras
comunidades.

Com o propósito de atingir suas metas de trabalho, promove
atividades assistenciais, culturais, recreativas e educacionais e orienta
as pessoas, principalmente as mais jovens, sobre a preservação do
meio ambiente.

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

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 979/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 5 de setembro de 2007.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.282/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Centro Comunitário de Promoção e
Assistência à Criança Carente Renata Graziele Silva, com sede no
Município de Claro dos Poções.



358

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a
Emenda nº 1, que apresentou. Vem agora a matéria a esta Comissão
para deliberação conclusiva, nos termos do art. 103, I, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.282/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Centro Comunitário de Promoção e Assistência à Criança Carente
Renata Graziele Silva, com sede no Município de Claro dos Poções,
que tem por finalidade a realização de estudos sobre assistência
social, bem como a oferta de educação para pessoas carentes,
mantendo para este fim escola doméstica de aprendizagem,
orientação e formação profissional. Mantém ainda um ambulatório
onde presta assistência médico-odontológica e farmacêutica, assim
como um programa de alimentação diária para crianças necessitadas.

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

Conclusão
Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.282/2007, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 4 de setembro de 2007.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.283/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Habitacional de Ipatinga - AHI -, com sede nesse Município.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão,para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.283/2007 pretende declarar de utilidade pública
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a Associação Habitacional de Ipatinga, que tem como objetivos a
defesa dos cidadãos e a busca de melhores condições de vida para
seus associados no que diz respeito ao acesso à moradia, ao lazer, à
alimentação, à saúde e ao meio ambiente.

Nas causas relativas à habitação, luta pelos direitos dos sem-casas,
garantindo-lhes a inclusão nos projetos de políticas públicas voltadas
aos problemas urbanos e ao déficit habitacional.

Valorizando as iniciativas populares que reclamam soluções para as
questões sociais mais urgentes, firma convênios e parcerias com
instituições privadas e públicas que fomentam programas de
complementação de renda e de produção de alimentos,
principalmente aqueles ligados à agricultura familiar.

Além de representar judicialmente e extrajudicialmente os seus
associados nas questões referentes aos direitos individuais e
coletivos, realiza atividades que visam a integrá-los na comunidade.

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

Conclusão
Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.283/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 5 de setembro de 2007.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.319/2007

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo instituir a Semana Estadual de Atenção à Saúde
Masculina.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com a
Emenda nº 1, que apresentou. A proposição vem, agora, a esta
Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art.
102, XI, c/c o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.319/2007 pretende instituir a Semana Estadual
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de Atenção à Saúde Masculina, a ser celebrada, anualmente, na
segunda semana de agosto, com o objetivo de prestar
esclarecimentos, divulgar relatórios e realizar palestras sobre as
doenças que atingem a população masculina, especialmente aquelas
relacionadas com sedentarismo, tabagismo e práticas sexuais
inseguras.

Há muito tempo as mulheres lutam pela igualdade entre os gêneros,
mas, quando se fala em cuidar da saúde, a mulher está muito à frente.
Faz parte da rotina feminina procurar médico, fazer exames
periódicos, responder pesquisas e aderir a campanhas de
esclarecimento público e prevenção. O homem, embora esteja
aderindo à prevenção, ainda tem dificuldades em assimilar cuidados
simples contra as doenças cardiovasculares, como infarto do
miocárdio e derrames - primeira causa de mortalidade natural dos
seres humanos - e contra o câncer - segunda causa.

Por isso, é muito importante que se estabeleça um período do ano
para, especialmente, chamar a atenção dos homens e orientá-los a
cuidar da saúde e aumentar a qualidade de vida, oferecendo
informações sobre as doenças mais freqüentes e graves que atingem
a população masculina.

Pretende-se oferecer a todos oportunidade de alcançar elevados
níveis de saúde e bem-estar e acesso a serviços de saúde de
qualidade, para receber conselhos de saúde e informação apropriados
às suas experiências e preocupações. Em geral, os homens utilizam
mal os serviços de saúde e a informação a esse respeito, e a Semana
Estadual de Atenção à Saúde Masculina pode mudar esse quadro.

Com a criação dessa Semana, será reconhecido que os homens
enfrentam uma série de desafios próprios que exigem uma resposta
específica e que a saúde masculina é um assunto distinto e
importante. Em decorrência disso, podem ser efetivadas abordagens
direcionadas para esse público, baseadas em sua atitude perante os
problemas de saúde, o que culminará com o desenvolvimento de
políticas de saúde e sociais coordenadas de forma a promover a
saúde masculina.

Finalmente, cabe esclarecer que a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça, tem como finalidade suprimir o
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art. 3º do projeto, por ser desnecessário comando legal para
determinar que o Poder Executivo regulamentará a futura lei, já que se
trata de competência constitucional do Governador do Estado.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.319/2007, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 5 de setembro de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Rinaldo, relator - Hely

Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.423/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em epígrafe

visa declarar de utilidade pública a Associação Mineral do Centro de
Minas - AMCM -, com sede no Município de Curvelo.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.423/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Mineral do Centro de Minas, com sede no Município de
Curvelo, que tem por objetivo a promoção da união e da solidariedade
entre seus associados além de defender, perante o poder público, os
direitos, interesses e reivindicações dos seus filiados.

Busca o aperfeiçoamento dos seus recursos humanos por meio de
cursos, palestras, seminários e conferências, promove estudos e
pesquisas visando à constante modernização dos processos e
equipamentos utilizados pelos seus associados e mantém atividades
que objetivam a prevenção e o controle rigoroso dos processos
produtivos das empresas associadas para que não prejudiquem o
meio ambiente.

Divulga os produtos e serviços dos associados em todo território
nacional e no estrangeiro, visando sempre alcançar melhores
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condições de mercado. Para tanto, proporciona-lhes meios de
aperfeiçoamento e técnicas administrativas e de gestão empresarial,
além de assessoria nos assuntos de natureza econômica e jurídica.

A referida Associação realiza encontros festivos entre seus
associados e familiares, eventos que propiciam o fortalecimento dos
laços de amizade e companheirismo, condições que favorecem o
desempenho de seu propósito estatutário.

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

Conclusão
Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.423/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 5 de setembro de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.430/2007

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Arte, Vida e Cultura da
Capoeira - AAVICCAP -, com sede no Município de Guaranésia.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.430/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Arte, Vida e Cultura da Capoeira, com sede no
Município de Guaranésia, que tem como finalidade precípua a difusão
das raízes da cultura brasileira, com ênfase na prática da capoeira.

Para a consecução de suas metas, mantém cursos para o
aprendizado de instrumentos musicais; organiza torneios e festivais;
firma convênios com órgãos públicos e entidades privadas, visando
ampliar e subsidiar suas iniciativas.

As suas atividades têm por objetivo a promoção humana e a melhor
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convivência entre os seus associados e a comunidade, razão pela
qual a instituição é merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 1.430/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 5 de setembro de 2007.
Maria Lúcia Mendonça, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.433/2007

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade  pública o Grupo Social e Filantrópico Coral e
Arte - Coroar-Te -, com sede no Município de Caeté.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.433/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Grupo Social e Filantrópico Coral e Arte, com sede no Município de
Caeté, que possui como finalidade essencial divulgar a arte e o canto
coral. Dessa maneira, contribui para a promoção cultural e social dos
seus associados, promovendo a confraternização entre eles e a
comunidade. Além do mais, a entidade pratica a assistência social,
pois assiste menores carentes.

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

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 1.433/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 5 de setembro de 2007.
Dimas Fabiano, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.436/2007
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Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Associação Casa de Caridade
Juscelino Kubitschek, com sede no Município de Sete Lagoas.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.436/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Casa de Caridade Juscelino Kubitschek, com sede no
Município de Sete Lagoas, que possui como finalidade primordial
promover o desenvolvimento de uma consciência cidadã no meio
comunitário onde atua, tendo em vista estimular a valorização do ser
humano e o respeito à sua dignidade.

Além do mais, presta assistência social à família, à infância, à
adolescência e à velhice; oferece aos seus assistidos atividades nas
áreas da cultura e do esporte.

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

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 1.436/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 4 de setembro de 2007.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.454/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em epígrafe visa
declarar de utilidade pública a Associação dos Funcionários da
Educação Municipal de Iturama, com sede nesse Município.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade. Agora, cabe a este órgão colegiado
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.454/2007 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Associação dos Funcionários da Educação Municipal de
Iturama, entidade civil sem fins lucrativos, instituída em maio de 2000.

Com o objetivo de representar e defender os interesses de seus
associados, mantém o serviço de assistência jurídica e cultural,
fiscaliza as modalidades de admissão, demissão e convocação de
trabalhadores, antes e após a realização dos concursos na rede
municipal de ensino.

Cabe ressaltar que a entidade fiscaliza os repasses efetivados pelo
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb - que substituiu,
a partir de janeiro deste ano, o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério - Fundef -, com a finalidade de acompanhar a prestação de
contas mensal do diretor do Departamento de Educação e Cultura, na
área da educação municipal.

Diante da relevância de suas atividades para a educação municipal,
consideramos justo e oportuno lhe seja concedido o pretendido título
de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 1.454/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 4 de setembro de 2007.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.462/2007

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Guarda de Marujo Nossa Senhora do
Rosário, com sede no Município de Sabará.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
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Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.462/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Guarda de Marujo Nossa Senhora do Rosário, com sede no
Município de Sabará, que tem como finalidade primordial a
valorização e o incentivo da cultura e das tradições folclóricas.

Na consecução de seus objetivos realiza festejos e encontros
sociais e recreativos. Dessa forma, estimula a melhor convivência
entre os seus associados e a comunidade, concorrendo para a
harmonia da sociedade sabarense.

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

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 1.462/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 4 de setembro de 2007.
Rosângela Reis, relatora.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 15/2007

Comissão de Saúde
Relatório

O Projeto de Lei nº 15/2007, do Deputado Eros Biondini, autoriza o
Poder Executivo a implantar na rede pública hospitalar do Estado
programa de prevenção e tratamento de distúrbios alimentares para
portadores de anorexia e bulimia nervosa e dá outras providências.

Nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, o Projeto de
Lei nº 717/2007, do Deputado Arlen Santiago, foi anexado à
proposição em análise, por guardar-lhe semelhança.

A proposição foi apreciada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua constitucionalidade,
legalidade e juridicidade na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XI, “a”, do Regimento
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Interno.
Fundamentação

O projeto em estudo pretende autorizar o Poder Executivo a
implantar programa de prevenção e tratamento de distúrbios
alimentares, especialmente anorexia e bulimia, nos hospitais da rede
pública do Estado. A proposição prevê campanhas educativas,
orientação nutricional, psicológica e psiquiátrica, além de tratamento
médico.

A bulimia e a anorexia nervosas, distúrbios alimentares que resultam
da excessiva preocupação com o peso corporal, manifestam-se
principalmente entre mulheres jovens, e sua incidência tem
aumentado nos últimos anos, com índice de mortalidade entre 15% e
20% dos casos, segundo informações do Ministério da Saúde. A
morte decorre, freqüentemente, de inanição, desequilíbrio
hidroeletrolítico ou suicídio. Trata-se, portanto, de doenças agressivas,
que trazem várias conseqüências para o organismo do paciente, além
de prejudicar sua relação com a família e com o ambiente escolar.

Em países desenvolvidos, onde a anorexia nervosa é o terceiro
distúrbio mais comum entre adolescentes, essas patologias são
consideradas questão de saúde pública. No Brasil, há poucos estudos
sobre a incidência dessas doenças na população, e algumas
pesquisas indicam que aproximadamente 0,5% e 1% da população é
acometida, respectivamente, por anorexia e bulimia.

No âmbito federal, apontamos a existência da Política Nacional de
Alimentação e Nutrição - PNAN -, definida por meio da Portaria nº
710/GM, de 10/6/99, do Ministério da Saúde, que tem, entre seus
objetivos, o de prevenir e controlar os distúrbios nutricionais e as
doenças associadas à alimentação e nutrição. A mencionada Política,
contudo, não trata especificamente da anorexia e da bulimia. Merece
ser citado também o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional -
Sisvan -, sistema de informação que serve de instrumento para o
diagnóstico e a avaliação da situação de segurança alimentar e
nutricional do País. Observamos, entretanto, que quando buscamos
informações sobre o estado nutricional da população, não há dados
específicos sobre bulimia e anorexia, que possivelmente estão
incluídos em “outros”, de maneira genérica. Cabe informar, ainda, que
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o Guia Alimentar para a População Brasileira, editado pelo Ministério
da Saúde em 2006, não aborda a anorexia e a bulimia, pois o foco é
dado à desnutrição e à obesidade, embora tenha entre seus objetivos
a prevenção e o controle de distúrbios e doenças nutricionais.

A bulimia e a anorexia estão inseridas entre os Transtornos da
Alimentação, incluídos nas síndromes comportamentais associadas a
disfunções fisiológicas e a fatores físicos do Capítulo V da
Classificação Internacional de Doenças, a chamada CID 10. Assim,
em tese, o Sistema Único de Saúde - SUS - já presta assistência aos
portadores dessas patologias. Algumas iniciativas específicas
merecem ser citadas, como a instalação do ambulatório de
transtornos alimentares no Hospital das Clínicas da Unicamp em
2006, composto por equipe multidisciplinar (psiquiatra, psicólogo,
nutricionista, endocrinologista e antropólogo) e que integra a rede
pública de saúde. No âmbito do Estado de Minas Gerais, podemos
mencionar o Núcleo de Investigação em Anorexia e Bulimia - Niab -,
que funciona no Hospital das Clínicas da UFMG.

Em Minas Gerais, a Lei nº 13.317, de 24/9/99, que contém o Código
de Saúde, dispõe sobre o tema da alimentação em seu Capítulo VI,
“Da Alimentação e da Nutrição”. Esse capítulo prevê que compete à
Secretaria de Estado de Saúde - SES - realizar ações e campanhas
voltadas à adoção de práticas e hábitos alimentares saudáveis. Outro
dispositivo trata da implantação de atendimento aos pacientes com
agravos nutricionais na rede pública de saúde, mas não inclui os
distúrbios alimentares, como os que ora estudamos.

A Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar a matéria, propôs
o Substitutivo nº 1, uma vez que o Poder Executivo não precisa de
autorização do Legislativo para desempenhar suas atividades. Por
meio do substitutivo, a mencionada Comissão propõe seja instituída a
Semana de Prevenção de Distúrbios Alimentares, na qual deverão ser
promovidos, pelo poder público, palestras, atendimentos, exames,
bem como outras atividades voltadas à conscientização da população
quanto aos riscos da anorexia, da bulimia e de outros distúrbios
alimentares.

Diante dessas considerações, vemos que a política existente não
abrange especificamente as doenças de que trata o projeto, razão
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pela qual o consideramos meritório. Tendo em vista o parecer emitido
pela Comissão de Constituição e Justiça, achamos por bem
recomendar a aprovação da proposição na forma do substitutivo por
ela apresentado. Contudo, apresentamos a Emenda nº 1 ao
Substitutivo nº 1, com o fim de incluir a obesidade entre as patologias
tratadas pelo projeto, tendo em vista que, ao lado da anorexia e da
bulimia, ela integra o grupo dos transtornos alimentares, sendo alvo
de grande discussão na atualidade.

O Projeto de Lei nº 717/2007, anexado à proposição em comento,
cria campanha educativa e explicativa de prevenção à anorexia
nervosa. O Substitutivo nº 1, que inclui atendimentos, exames,
palestras e outras atividades de conscientização da população acerca
dos riscos da anorexia, já abrange, assim, a matéria anexada.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

15/2007 em 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, a seguir
apresentada.

Emenda nº 1 ao Substitutivo nº 1
Acrescente-se ao parágrafo único do art. 1º a expressão “da

obesidade” após o termo “da bulimia”.
Sala das Comissões, 5 de setembro de 2007.
Carlos Pimenta, Presidente - Hely Tarqüínio, relator (redistribuído) -

Doutor Rinaldo - Ruy Muniz.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 17/2007

Comissão de Saúde
Relatório

O Projeto de Lei nº 17/2007, de autoria do Deputado Eros Biondini,
determina a impressão do quadro de vacinas infantis obrigatórias nas
embalagens dos leites dos tipos C e B.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/2/2007 e a
ela foram anexados, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno, os Projetos de Lei nºs 55 e 745/2007. A Comissão de
Constituição e Justiça concluiu pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem, agora, a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto
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ao mérito, nos termos dos arts. 188 e 102, XI, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em exame visa a determinar a impressão do quadro de

vacinas infantis obrigatórias nas embalagens de leite. De acordo com
o projeto, a tabela com o calendário das vacinas seria fornecida pela
Secretaria de Estado de Saúde ao segmento que comercializa o
produto.

O objetivo do autor é dar maior visibilidade às informações
referentes à vacinação infantil. O leite é um produto diariamente
presente na alimentação das crianças, e, por essa razão, a aposição
do quadro de imunizações em sua embalagem funcionaria como
excelente lembrete para mães e cuidadores.

No entanto, a embalagem e a comercialização de laticínios são
atividades da esfera privada, cuja regulação observa o princípio da
livre iniciativa, insculpido no art. 170 da Constituição da República. No
entendimento da Comissão de Constituição e Justiça, na forma
proposta, o projeto pretende transferir para o particular a obrigação de
promover a saúde pública, que é dever do Estado, segundo o art. 196
da Carta Maior.

Ademais, em legislatura anterior, nesta Casa tramitou e foi aprovado
o Projeto de Lei nº 610/1999, cujo escopo era idêntico ao da
proposição em análise. A proposição, entretanto, foi vetada pelo
Governador do Estado, por meio da Mensagem nº 157/2000, que
considerou desaconselhável a divulgação de campanhas de
vacinação por terceiros, uma vez que esta é dever exclusivo do
Estado.

Por entender a necessidade de reforçar as campanhas de vacinação
infantil, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela aprovação
da proposição na forma de substitutivo que prevê a afixação das
informações relativas à imunização infantil obrigatória nas
dependências dos hospitais e centros de saúde da rede pública
estadual.

Concordamos com essa iniciativa, com a compreensão de que, na
condução das políticas públicas de saúde, é necessário enfatizar os
aspectos preventivos, conforme dispõe o parágrafo único do art. 8º da
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Lei nº 13.317, de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de
Minas Gerais.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

17/2007 no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 5 de setembro de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Hely

Tarqüínio - Doutor Rinaldo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 346/2007

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o Projeto de Lei nº 346/2007,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.015/2004,
institui o Cadastro Estadual de Entidades Ambientais do Estado de
Minas Gerais.

A proposta foi analisada pela Comissão de Constituição e Justiça,
tendo recebido parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade na forma do Substitutivo nº 1, por ela apresentado.

Cabe, agora, a esta Comissão, analisar o mérito do projeto, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, VIII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em análise institui o Cadastro Estadual de Entidades

Ambientais, um banco de dados de acesso público com inscrição
facultativa e gratuita para o registro de entidades não governamentais
existentes no Estado que tenham como finalidade estatutária a defesa
e a proteção ao meio ambiente. A proposição estabelece que somente
as entidades inscritas podem apresentar projetos de preservação ou
de alteração do meio ambiente perante a Secretaria de Estado de
Meio Ambiente e Desenvolvimeto Sustentável - Semad - e seus
órgãos vinculados, a qual deverá fixar as normas complementares e
administrativas para o cadastramento. Esse cadastro seria publicado
anualmente, devidamente atualizado, e enviado aos órgãos das
administrações direta e indireta do Estado, para conhecimento.

O autor da proposta argumenta que essa medida se faz necessária
para centralizar as informações sobre entidades de proteção ao meio
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ambiente e resguardar a população de pessoas ou empresas que
passam por ambientalistas e conseguem recursos financeiros para
causas sem vínculo com nenhuma finalidade de preservação,
reparação ou alteração do meio ambiente.

Ao analisar o projeto, a Comissão de Constituição e Justiça
expressou a opinião de que a matéria já se encontra disciplinada pela
Lei nº 14.870, de 2003, que trata das Organizações das Sociedades
Civis de Interesse Público - Oscips. Dessa forma, essa Comissão
equiparou as entidades não governamentais de que trata o projeto às
Oscips. Em seu argumento, considera que as ONGs candidatas a
apresentar projetos de preservação ou de alteração do meio ambiente
perante a Semad se qualificam, à maneira das Oscips, como
entidades sujeitas à formação de vínculo de cooperação com o poder
público para o fomento e a execução de atividades consideradas de
interesse público. Entre essas atividades, o art. 4º, VI, da citada lei
relaciona a defesa, a preservação e a conservação do meio ambiente,
a gestão de recursos hídricos e o desenvolvimento sustentável. Para a
execução direta de projetos, programas ou planos de ação, ou a
prestação de serviços intermediários de apoio a outras organizações
sem fins lucrativos e a órgãos do setor público em atividades de
interesse público, as entidades devem comprovar, entre outros
requisitos, que funcionam há mais de dois anos e não possuem fins
lucrativos.

Pelo projeto em análise, o cadastro acabaria sendo, de forma mais
restritiva, o instrumento de viabilização jurídica essencial para permitir
ao poder público a celebração de convênio ou outro tipo de contrato.
Com esse pressuposto, o cadastro deveria ter previsão legal, por
impor ao administrado restrição legal, entretanto, esses
procedimentos já são utilizados normalmente em tais situações, por
força da lei que trata das Oscips.

Assim fundamentada, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu
que a instituição de cadastro facultativo e gratuito é ato ordinário de
administração e tal expediente não carece de produção de lei
especifica; no entanto, achou por bem concordar com o objetivo de
estabelecer o prazo mínimo de três anos de funcionamento para a
entidade se qualificar como Oscip. Ressalte-se que, neste caso, essa
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disposição estende-se a qualquer pessoa jurídica de direito privado
sem fins lucrativos, constituída nos termos da lei civil e cujo objeto
social e normas estatutárias atendam ao disposto na lei. Certamente,
as ONGs da área ambiental estariam aí incluídas.

Do nosso ponto de vista, entendemos que a legislação ambiental do
Estado, no que tange ao direito à informação, já assegura o preceito
constitucional de livre acesso às informações básicas sobre o meio
ambiente, por meio da Lei nº 15.971, de 12/1/2006. Essa via de livre
acesso às informações de natureza ambiental constitui uma vertente
essencial para o controle público das ações da administração pública
relativas ao meio ambiente. Nesse documento legal, definem-se
informações básicas sobre o meio ambiente como as geradas por
instituições governamentais e não governamentais, instituições de
pesquisa ou de ensino, empresas e comunidades tradicionais, que
contribuem para monitorar os componentes da diversidade biológica,
identificar processo e categorias de atividades potencialmente nocivas
para a diversidade biológica e para auxiliar a gestão ambiental do
Estado. Aos órgãos participantes do sistema estadual de meio
ambiente, cumpre assegurar o acesso público aos documentos,
expedientes e processos administrativos dessa área e fornecer as
informações relativas ao meio ambiente que estejam sob sua guarda,
em meio escrito, visual, sonoro ou eletrônico, especialmente as que se
refiram a: qualidade do meio ambiente; resultados de monitoramento e
auditorias, bem como de planos e ações de recuperação de áreas
degradadas; acidentes, situações de risco ou de emergência
ambientais; diversidade biológica.

Essa lei assegura também que qualquer indivíduo poderá ter acesso
a tais informações, desde que se comprometa a não as utilizar para
fins comerciais. Determina, ainda, que serão publicados no órgão
oficial de imprensa do Estado e ficarão disponíveis nos órgãos do
sistema estadual de meio ambiente, entre outros dados, os referentes
a pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva concessão;
pedidos de licença para supressão de desmatamento; autos de
infração e penalidades impostas; lavratura de termos de compromisso
de ajustamento de conduta.

Mais do que isso, a lei criou o sistema de informações ambientais,
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mantido pelo Poder Executivo. Esse sistema, denominado Siam, já se
encontra em funcionamento, em especial via internet, podendo ser
acessado por qualquer cidadão.

Entendemos que as duas leis acima citadas, a que trata das
Organizações das Sociedades Civis de Interesse Público - Oscips e a
que criou o Siam, atendem em seu conjunto aos propósitos do projeto
em exame, tais como o de centralizar as informações sobre entidades
de proteção ao meio ambiente e o de resguardar a população de
pessoas ou empresas que se passam por ambientalistas e
conseguem recursos financeiros para causas ambientais sem
efetivamente aplicá-los em atividades de preservação. Posicionamo-
nos, portanto, de acordo com a solução sugerida pela Comissão de
Constituição e Justiça em seu parecer.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

346/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 5 de setembro de 2007.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Rômulo Veneroso, relator - Fábio

Avelar - Wander Borges.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 366/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.008/2006,
institui a meia-entrada em locais públicos de cultura, esporte e lazer
para doadores de sangue e dá outras providências.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria.

Em seguida, a Comissão de Saúde exarou seu parecer pela rejeição
da proposição.

Agora vem a matéria a esta Comissão, para ser analisada, nos
lindes de sua competência, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, VII,
do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em tela tem por objetivo instituir a meia-entrada para
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doadores regulares de sangue em todos os locais públicos de cultura,
esporte e lazer mantidos pelos órgãos e pelas entidades das
administrações direta e indireta do Estado.

O autor, em sua justificação, alega que a medida tem como objetivo
incentivar a doação.

Cumpre observar que já tramitaram nesta Casa os Projetos de Lei
nºs 180, de 1999, 888, de 2000, e 3.008, de 2006, dispondo sobre
essa mesma matéria, e nenhum deles logrou êxito de se transformar
em norma jurídica. O primeiro, ao qual o segundo foi anexado, perdeu
prazo na Comissão de Constituição e Justiça, recebeu parecer pela
rejeição na Comissão de Saúde, foi rejeitado pelo Plenário e
arquivado. Já o Projeto de Lei nº 3.008 recebeu parecer favorável das
Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde. Esta Comissão, na
15ª Legislatura, analisou o projeto e emitiu parecer pela sua rejeição.

A Comissão de Constituição e Justiça não encontrou óbice quanto
aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade da
matéria.

“Data venia”, permitimo-nos ver com reserva essa conclusão, visto
que a Constituição da República é explícita, ao estabelecer que:

“Art. 199 - (...)
§ 4 º - A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem

a (...) coleta, processamento e transfusão de sangue e seus
derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização”.

Por seu turno, a Lei Federal nº 10.205, de 21/3/2001, que
regulamenta esse parágrafo, estatui:

“Art. 1º - Esta lei dispõe sobre a captação (...) coleta (...) do sangue
(...) vedada a compra, venda ou qualquer outro tipo de
comercialização do sangue (...) em todo o território nacional, seja por
pessoas físicas ou jurídicas, em caráter eventual ou permanente (...).

Art. 14 - A Política Nacional de Sangue (...) rege-se pelos seguintes
princípios e diretrizes: (...)

II - utilização exclusiva da doação voluntária, não remunerada, do
sangue, cabendo ao poder público estimulá-la como ato relevante de
solidariedade humana e compromisso social;

III - proibição de remuneração ao doador pela doação de sangue;”.
O próprio parecer da Comissão de Constituição e Justiça relativiza
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sua conclusão, ao afirmar que “se deve respeitar um espaço de
discricionariedade política, cujo exercício somente deverá ser
impedido no caso de propostas normativas que beiram o absurdo (...).
Aliás, em situações de dúvida, que se respeite a posição política,
aquela que se reveste da legitimidade que só as urnas podem
assegurar. Não pode ao político o jurídico se sobrepor, sob pena de
afronta ao princípio da independência dos Poderes”.

É de frisar, também, que o art. 4º da proposição institui obrigação
para a Secretaria de Estado de Saúde, em flagrante invasão da
competência privativa do Governador do Estado.

A Comissão de Saúde reiterou que campanhas esclarecedoras a
respeito da simplicidade, da rapidez e da segurança do procedimento
e, sobretudo, do caráter precioso e insubstituível do sangue para o
salvamento de vidas humanas são o melhor meio para incentivar
doações e manifestou-se pela rejeição do projeto.

Consideramos que o sangue a ser doado deve observar certas
características. O sangue de pessoas com determinadas moléstias ou
que tomam medicamento de uso contínuo, por exemplo, não pode ser
objeto de doação. Ao doar sangue, a pessoa responde a um
questionário para esclarecer esses e outros pontos. Constitui um
imperativo que a doação deva ser voluntária, anônima, altruística e
não remunerada direta ou indiretamente, ou seja, um gesto solidário,
humanitário e generoso. Assim, somente pessoas detentoras desses
valores maiores dirigir-se-ão aos locais de doação e responderão ao
mencionado questionário com fidedignidade. O bom trabalho depende
da sinceridade absoluta do doador. Isso conduz a uma perfeita
filtragem de doadores. Ao contrário, medidas que trazem benefícios
pessoais podem induzir pessoas inaptas para a doação a fornecer
informações falsas ou omitir informações relevantes relacionadas com
sua própria saúde, apenas para usufruir a benesse legalmente
garantida. O próprio Hemominas, mesmo diante da grande falta de
sangue no Estado, pediu explicitamente a esta Casa a rejeição de
proposições sobre doação de sangue que não atendam ao dogma da
voluntariedade.

No âmbito estrito de competência desta Comissão, nos termos do
art. 100, inciso II, c/c o art. 102, inciso VII, alínea “d”, do Regimento
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Interno, qual seja analisar a repercussão financeira das proposições,
entendemos também que a proposição encontra óbice a tramitação.

O Estado mantém locais públicos onde haveria o benefício da meia-
entrada. Em especial, a Fundação Clóvis Salgado - FCS -, entidade
da Secretaria de Estado de Cultura, administra o Palácio das Artes, e
a autarquia Administração de Estádios do Estado de Minas Gerais -
Ademg - gerencia os estádios Mineirão e Mineirinho, onde são
realizados grandes eventos com a cobrança de ingresso.

Com a obrigatoriedade da meia-entrada, haveria repercussão
financeira para os cofres públicos, com a diminuição do borderô e com
a desvalorização desses locais para fins de locação e de realização
de eventos. Ademais, não se tem como evitar o mecanismo de
repasse, mesmo que parcial, do ônus da meia-entrada para o pagante
da entrada inteira, prejudicando assim todo o resto da sociedade.

Entendemos que os recursos que seriam despendidos com o projeto
em tela deveriam ser canalizados para campanhas, já existentes, de
longo prazo, que atuam no inconsciente coletivo e enraízam o
conceito de doação voluntária. A aprovação do projeto comprometeria
todo o trabalho que já vem sendo desenvolvido seguindo uma lógica
de solidariedade.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº

366/2007.
Sala das Comissões, 5 de setembro de 2007.
Jayro Lessa, Presidente - Antônio Júlio, relator - Elisa Costa -

Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 430/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto em análise, do Deputado Leonardo Moreira, resultante do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.430/2004, torna obrigatória a
aplicação de selo higiênico nas latas de cerveja, refrigerantes, sucos e
outros gêneros alimentícios envasados e dá outras providências.

Preliminarmente, foi a proposição distribuída à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que
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apresentou.
Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de Saúde, que

opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo nº 1.
Por despacho do 1º-Secretário, nos termos do §2º do art. 173 do

Regimento Interno, foi anexado à proposição o Projeto de Lei nº
878/2007, do mesmo autor, que torna obrigatório o selo higiênico nos
vasilhames destinados à comercialização de água mineral e dá outras
providências.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer,
nos termos do art.188, c/c o art.102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob comento objetiva obrigar os fabricantes de cerveja,

refrigerantes, sucos e gêneros alimentícios envasados em lata de
alumínio a aplicarem selo higiênico no local de contato da boca do
consumidor com o recipiente.

Consoante a justificação do autor do projeto, em pesquisa realizada
pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo -
USP -, constatou-se que cerca de 40% das latas de alumínio de
refrigerantes e cerveja coletadas em bares, restaurantes e
supermercados apresentavam fungos e bactérias que podem ser
prejudiciais à saúde. Além disso, enfatiza o autor que a saúde é direito
de todos e dever do Estado, conforme preconiza o art.196 da
Constituição da República, e que a medida ora proposta tem o
objetivo de preservar o bem maior dos consumidores, que é a vida.

A Comissão de Constituição e Justiça argumentou em seu parecer
que inexiste lei federal sobre o assunto analisado, facultando-se ao
Estado o exercício da competência legislativa residual prevista no § 3º
do art. 24 da Constituição Federal. Para adequar o texto do projeto à
técnica legislativa, essa Comissão apresentou o Substitutivo nº 1, com
o qual concordamos.

A Comissão de Saúde ratificou o parecer da Comissão de Justiça,
salientando que o órgão incumbido de regulamentar o envasamento
de bebidas, qual seja a Agência Nacional de Vigilância Sanitária -
Anvisa -, não editou norma que obrigue a aposição de proteção
individual externa em latas de alumínio para bebidas ou gêneros
alimentícios.
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Todavia, ressalta essa Comissão que, pela precariedade do
armazenamento e também pela impossibilidade de sempre se
higienizar a lata imediatamente antes do consumo direto, a medida é
protetiva da saúde, devendo ser adotada no Estado.

Com relação ao aspecto financeiro-orçamentário, a proposição não
provoca nenhum impacto, porquanto a medida nela contida tem como
alvo a iniciativa privada, regulamentando as relações entre fabricante
e consumidor. Por criar obrigação para o particular, o projeto não traz
ônus para o erário.

Tendo em vista a anexação do Projeto de Lei nº 878/2007, cuja
justificação é semelhante à da proposição em exame, apresentamos,
ao final, o Substitutivo nº 2, que abrange as modificações sugeridas
pela Comissão de Constituição e Justiça nos pareceres relativos a
ambos os projetos.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

430/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, apresentado a
seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 2
Torna obrigatória a adoção de sistema individualizado de proteção

em recipientes de bebidas e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam os fornecedores de bebidas envasadas em lata e de

água mineral envasada em galão obrigados a adotar sistema
individualizado de proteção para evitar contato do recipiente com o
ambiente externo.

Art. 2º - É vedada a comercialização de bebidas envasadas em lata
e de água mineral envasada em galão que não atendam ao disposto
no art. 1º.

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às
penalidades previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de
1990.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 5 de setembro de 2007.
Jayro Lessa, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Elisa Costa -

Agostinho Patrús Filho - Lafayette de Andrada.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 808/2007
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em epígrafe,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.237/2005,
dispõe sobre a política estadual de incentivo ao direito dos alunos da
rede pública estadual de terem acesso ao cinema.

Foi preliminarmente encaminhada à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

A seguir, a Comissão de Comissão de Educação, Ciência,
Tecnologia e Informática, analisando o mérito, opinou pela rejeição da
matéria.

Vem o projeto agora a esta Comissão, para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, inciso VII, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise pretende criar mecanismos para incentivar

a freqüência de estudantes da rede pública estadual às salas de
cinema, como parte das políticas de educação e cultura.

Para sua implementação, o art. 3º do projeto estabelece que o
Estado deverá firmar convênio com as empresas de cinema para
oferecer sessões cinematográficas aos alunos. Nesse convênio, será
fixada uma agenda especial, de acordo com o calendário escolar. O
projeto estabelece ainda que os valores cobrados por essas sessões
serão inferiores aos regularmente pagos pelos estudantes.

A Comissão de Constituição e Justiça, reconhecendo as nobres
intenções do autor, salientou que tal projeto não se enquadra na
ordem constitucional, uma vez que o legislador ordinário não pode
obrigar o Estado a celebrar convênio com determinadas empresas.
Tal ato é medida de caráter administrativo, e compete ao
administrador, de acordo com seu juízo discricionário, saber se é ou
não oportuno. Cita jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em
que nem sequer é admitido que o Legislativo tenha a função de
autorizar o Chefe do Executivo a celebrar convênios. Assim, conforme
a Adin nº 770, a suprema Corte considerou parcialmente
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inconstitucional o art. 181 da Constituição do Estado de Minas Gerais,
considerando que “as normas que subordinam a celebração de
convênios em geral, por órgãos do Executivo, à autorização prévia
das Casas Legislativas Estaduais ou Municipais, ferem o princípio da
independência dos Poderes, além de transgredir os limites do controle
externo previsto na Constituição Federal.”. Portanto, se o Poder
Legislativo não pode controlar, mediante autorização, os convênios
celebrados pelo Poder Executivo, não poderá, tampouco, impor, por
meio de lei, a adoção dessa medida administrativa.

A Comissão de mérito, entendendo que o acesso à cultura é
fundamental para a formação integral do aluno, explica que o estímulo
a tal acesso está expresso, em todo o País, nas legislações estadual e
municipal que estabelecem a concessão de descontos para ingressos
em eventos culturais, esportivos de lazer para os estudantes
matriculados em todos os níveis de ensino. No Estado de Minas
Gerais, a Lei nº 11.052, de 1993, é a norma que rege a concessão
desse benefício. As sessões cinematográficas estão expressamente
incluídas no rol de eventos apresentado na lei, em seu art. 1º. Assim,
considerou que tal direito já está consagrado em nosso sistema
jurídico e não há por que criar outro instrumento legal para tanto,
opinando, assim, pela rejeição do projeto em análise.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, tal medida acarretaria
despesas para o erário, e é, portanto, inviável.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº

808/2007, no 1º turno.
Sala das Comissões, 5 de setembro de 2007.
Jayro Lessa, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Agostinho

Patrús Filho - Lafayette de Andrada - Elisa Costa (voto contrário).
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 946/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado João Leite, a proposição em epígrafe inclui
o jogo de xadrez como atividade extracurricular nas escolas da rede
pública estadual.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
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pela constitucionalidade e pela legalidade do projeto com a Emenda
nº 1, que apresentou.

Em seguida, foi a matéria encaminhada à Comissão de Educação,
Ciência, Tecnologia e Informática, que opinou por sua aprovação com
a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça, e com a Emenda nº 2, que
apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão, para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise pretende incluir o jogo de xadrez como

atividade extracurricular nas escolas de ensinos fundamental e médio
da rede pública estadual.

É unânime a idéia de que o xadrez é um excelente exercício mental,
sendo há muito pesquisada a relação entre esse jogo e o intelecto
humano. Entre os benefícios da atividade, conforme exposto na
justificação, estão o desenvolvimento da memória e do autocontrole,
sem contar que o esporte pode ser facilmente praticado por pessoas
portadoras de deficiência.

A Comissão de Constituição e Justiça salientou que, no âmbito
internacional, a Unesco tem recomendado a inclusão da prática do
xadrez nos planos educativos de seus membros. Para adequar a
matéria à melhor técnica legislativa, essa Comissão apresentou, ao
final do seu parecer, a Emenda nº 1, com a qual concordamos.

Por seu turno, a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e
Informática propôs a priorização da prática do xadrez em áreas de
maior vulnerabilidade social, estendendo-se progressivamente a oferta
da atividade a todas as escolas da rede estadual, motivo por que
apresentou a Emenda nº 2, com que também concordamos, e a qual
afasta a exigência da habilitação ao profissional interessado em
ministrar a disciplina.

Com relação ao impacto financeiro-orçamentário, é de frisar que o
projeto importa gastos para o erário, por acarretar a compra de
tabuleiros de xadrez, além de treinamento de recursos humanos.
Ressalte-se que, no Orçamento do Estado aprovado para o exercício
de 2007, já existe na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
e Esportes dotação orçamentária no valor de R$100.000,00, relativa à
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ação Esporte na Escola com Ênfase no Xadrez, tendo como meta o
atendimento de 150 mil crianças e adolescentes.

Consideramos que a implementação da medida proposta trará
amplo benefício social. De fato, o xadrez tem o condão de afastar os
alunos do ócio e de atividades não educativas, melhorando seu
raciocínio, promovendo sua saudável socialização e, em última
análise, elevando o nível do ensino público estadual e contribuindo
para afastar os jovens da violência.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

946/2007, no 1º turno, com a Emenda nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, e com a Emenda nº 2, da Comissão de
Educação, Ciência, Tecnologia e Informática.

Sala das Comissões, 5 de setembro de 2007.
Jayro Lessa, Presidente - Elisa Costa, relatora - Agostinho Patrús

Filho - Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.111/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em epígrafe, decorrente do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.486/2006, a partir de requerimento do Deputado
Tiago Ulisses, visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Cambuquira o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/5/2007 e
encaminhada a esta Comissão a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188, do Regimento
Interno.

Em 11/7/2007, esta relatoria houve por bem baixar em diligência a
proposição ao Prefeito Municipal de Cambuquira, para que declarasse
sua anuência aos termos do projeto. Atendido o pedido, por
intermédio do Ofício nº 30/2007, passamos ao exame da matéria.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.111/2007 trata de conferir a necessária

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao
Município de Cambuquira um terreno situado na Avenida Virgílio de
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Melo Franco, nº 471 com área aproximada de 201m², registrado sob o
nº 425, a fls. 125 do Livro 2-A, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Cambuquira.

O imóvel objeto da proposição em análise pertencia à Caixa
Econômica do Estado de Minas Gerais - MinasCaixa - e, com a
extinção da autarquia, foi incorporado ao patrimônio do Estado no ano
de 2000. Atualmente, abriga a Câmara Municipal de Cambuquira, em
virtude de termo de cessão de uso.

A matéria deve observar a Constituição mineira, no art. 18, que
exige autorização legislativa para alienação de bem imóvel do Estado.
No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal nº 8.666, de 1993, que
regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas
para licitações e contratos da administração pública, no art. 17, inciso
I, impõe, além da referida autorização, a existência de interesse
público devidamente justificado.

Em atendimento a esse dispositivo, note-se que a proposição
estabelece no art. 2º que o imóvel será destinado às instalações da
Câmara Municipal; e, no art. 3º, que ele reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a referida
destinação.

Atendendo ao pedido de manifestação sobre a matéria, o Prefeito
Municipal de Cambuquira manifestou-se favorável à pretendida
alienação nos termos do projeto, em virtude da proposição estar
conforme e conveniente com o interesse da administração municipal.

Por fim, cabe ressaltar que, durante a tramitação do projeto de lei
em análise na legislatura anterior, a Secretaria de Planejamento e
Gestão encaminhou a esta Casa a Nota Técnica nº 150/2006, em que
se manifesta favoravelmente à alienação pretendida.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.111/2007.
Sala das Comissões, 4 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Hely

Tarqüínio - Delvito Alves - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.159/2007
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Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em análise
estabelece normas para concurso público a ser realizado no âmbito
das administrações direta e indireta do Estado e revoga a Lei nº
13.167, de 20/1/99.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou, vem agora o
projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, I, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição tem por escopo estabelecer normas e diretrizes para a

realização de concursos públicos nas administrações direta e indireta
do Estado. Para tanto disciplina a matéria relativa ao concurso
público, estabelecendo e uniformizando as regras gerais sobre o
edital, a publicidade, a inscrição, a seleção dos candidatos, os
recursos e a nomeação.

A Comissão de Constituição e Justiça, ao concluir a análise
preliminar sobre o projeto, destacou que o Supremo Tribunal Federal,
no acórdão referente à Adin nº 2.672/ES, já entendeu que a matéria
relativa a concurso público pode ser de iniciativa legislativa
parlamentar pois não versa sobre servidores públicos, matéria que, de
acordo com o § 1º do art. 61 da Constituição da República, é de
iniciativa privativa do Chefe do Executivo. Ressaltou que o concurso
público é condição para se chegar à investidura em cargo público,
configurando-se como momento anterior ao da caracterização do
candidato como servidor público.

Nos termos do art. 37, II, da Constituição da República, com a
redação dada pela Emenda à Constituição nº 19, “a investidura em
cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso
público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e
a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei
de livre nomeação e exoneração”. De fato, é na Constituição da
República que se encontram os princípios que disciplinam a
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realização de concurso público, especialmente nos incisos I a IV do
art. 37.

Em âmbito federal, o Decreto nº 4.175, de 27/3/2002, estabelece
limites para o provimento de cargos públicos efetivos no âmbito dos
órgãos e das entidades do Poder Executivo. Da mesma forma, a
Portaria nº 450, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
de 6/11/2002, estabelece normas gerais para realização de concursos
públicos, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica
e fundacional.

Verificamos que vários projetos de lei que visam ao estabelecimento
de normas gerais relativas a concursos públicos vêm tramitando no
Congresso Nacional desde 1989. Com o objetivo de regulamentar o
inciso II do art. 37 da Constituição Federal, tais propostas encontram-
se, atualmente, prontas para inclusão na pauta de Plenário.

Com efeito, a fixação de regras gerais para a realização de concurso
público no âmbito das administrações direta e indireta do Estado tem
se tornado uma necessidade para unificar procedimentos, garantir
transparência e dirimir dúvidas e questões relativas ao tema. A
disciplina dessa matéria tem fulcro no princípio da isonomia, em que o
respeito à igualdade de oportunidades e de tratamento entre os
participantes constitui elemento crucial para o êxito da atuação estatal.

Quanto ao mérito, entendemos que a proposição é conveniente e
oportuna, merecendo aprovação desta Casa Legislativa. Entendemos,
no entanto, que o inciso III do art. 24, que estabelece limite mínimo de
idade, deve ser suprimido da proposta. Sobre a questão, o Supremo
Tribunal Federal já decidiu, por meio da Súmula nº 683 - STF, de
24/9/2003, que o limite de idade para inscrição em concurso público
só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa
ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser
preenchido. Assim, somente poderá haver tal limitação nas hipóteses
expressamente previstas em lei e nos casos em que o limite mínimo
seja requisito necessário por força da natureza das atribuições do
cargo a ser preenchido.

Além disso, limite de idade para ingresso no serviço público é
matéria de iniciativa privativa do Governador do Estado, não podendo
ser tratado em projeto de iniciativa parlamentar. Tal entendimento
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pode ser verificado em decisão do STF no julgamento da Ação Direta
de Inconstitucionalidade nº 776, em 2/8/2007, proposta pelo
Governador do Estado do Rio Grande do Sul, que teve como relator o
Ministro Sepúlveda Pertence. Na decisão afirmou-se que limite de
idade criado pela Assembléia Legislativa impede o Governador de
estipular idade limite para o ingresso em determinados cargos do
serviço público, usurpando, assim, parte de suas atribuições.

Quanto ao art. 40 do substitutivo, entendemos ser conveniente a sua
supressão. Tal dispositivo estabelece o interstício mínimo de 30 dias
úteis entre a data de encerramento do concurso público e sua
homologação. Se, em algumas situações, esse prazo é insuficiente
para resolver determinadas questões, em outras, não será ele
necessário, podendo o concurso ser homologado imediatamente após
a classificação final dos candidatos, a critério da administração e a
bem do serviço público.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 1.159/2007 na forma do Substitutivo nº 1, proposto
pela Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 e 2, a
seguir apresentadas.

Emenda nº 1
Suprima-se o inciso III do art. 24.

Emenda nº 2
Suprima-se o art. 40 do Substitutivo nº 1.
Sala das Comissões, 5 de setembro de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Inácio Franco, relator - Ademir

Lucas - Domingos Sávio - Chico Uejo - André Quintão.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.416/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 1.416/2007
visa a criar “o Conselho Estadual de Saneamento Básico e dá outras
providências”.

Publicada no “Diário de Legislativo” de 20/7/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

A matéria vem preliminarmente a esta Comissão para receber
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parecer sobre sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade nos
termos do art. 188, c/c art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe propõe a criação do Conselho Estadual de

Saneamento Básico, órgão colegiado, de natureza consultiva,
vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e
Política Urbana - Sedru, conforme estabelece seu art. 1º. O núcleo
normativo da proposição reside no art. 4º, que estabelece as
competências do Conselho, e art. 7º, que prevê sua composição.

Vejamos, inicialmente, as normas vigentes constantes do
ordenamento jurídico nacional e estadual que versam sobre o tema
saneamento básico, às quais a proposição em tela, uma vez
aprovada, estará vinculada. No que tange à distribuição de
competências entre os entes federativos, cabe à União, nos termos do
art. 21, inciso XX, da Constituição da República, “instituir diretrizes
para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento
básico e transportes urbanos”. Compete à União, aos Estados e aos
Municípios “promover programas de construção de moradias e a
melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico”,
conforme estabelece o inciso IX do art. 23 de nossa Carta Magna.
Como regra, doutrina e jurisprudência entendem que a titularidade do
serviços de água e esgoto pertence aos Municípios, com base no art.
30, V, também da Constituição da República. Isso não isenta o Estado
membro de responsabilidade no que tange à matéria, porque há
questões que envolvem a política de saneamento básico que
extrapolam o interesse local. Afinal, como ensina Luís Roberto
Barroso, “por saneamento básico entende-se um conjunto de ações
integradas que envolvem as diferentes fases do ciclo da água: a
captação ou derivação da água, seu tratamento, adução e
distribuição, concluindo com o esgotamento sanitário e a efusão
industrial. (Saneamento básico: competências constitucionais da
União, Estados e Municípios, “Revista de Informação Legislativa”,
Brasília a. 38 n. 153 jan./mar. 2002).

No âmbito federal, deve-se destacar ainda a Lei nº 11.445, de
5/1/2007, que estabelece diretrizes para o saneamento básico e dá
outras providências. Esse diploma legal, que regulamenta o setor em
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nível nacional e define um conjunto de regras sobre a matéria a serem
observadas pelos Estados e Municípios, amplia o conceito de
saneamento básico, incluindo por exemplo, “limpeza urbana e manejo
de resíduos sólidos” (art. 3º, I). Dada a amplitude do conceito de
saneamento básico, é inevitável reconhecer que a titularidade dos
serviços de saneamento atribuídos aos Municípios não exaure as
responsablidades por essa política pública, porque o poder público
local não é capaz de responder por todas as dimensões
compreendidas dentro desse conceito. Com isso, pretendemos dizer
que os Estados membros detem competências legislativas e materiais
sobre a matéria, que devem ser devidamente articuladas com as
competências municipais.

Esse entendimento encontra-se expresso na na Lei nº 11.720, de
28/12/94, que dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento Básico
e dá outras providências, cujo art. 3º estabelece:

“Art. 3º - A execução da política estadual de sanemaento básico,
disciplinada nesta lei, condiciona-se aos preceitos consagrados pela
Constituição do Estado, observados os seguintes princípios:

(...)
II - autonomia do município quanto à organização e à prestação de

serviços de saneamento básico, nos termos do art. 30, V, da
Constituição Federal;

III - participação efetiva da sociedade, por meio de suas entidades
representativas, na formulação das políticas, na definição das
estratégias, na fiscalização e no controle das ações de saneamento
básico;”.

Verifica-se que, ao mesmo tempo em que respeita a autonomia e a
competência do Município, a referida lei reconhece que o Estado tem
responsabilidade em matéria de saneamento básico e que o exercício
de sua competência deve ser efetuado com participação da
sociedade. Esse diploma legal estabeleceu, ainda, em seu art. 14, que
“lei específica disporá sobre o Conselho Estadual de Saneamento
Básico - Cesb -, órgão colegiado de nível estratégico superior do
Sistema Estadual de Saneamento Básico”. A lei a que se refere esse
dispositivo, que é precisamente o objeto da proposição em exame,
instituirá o orgão a que faz menção o § 1º do art. 192 da Constituição
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do Estado.
A criação de órgãos colegiados traz sempre o dilema de sua

composição, uma vez que eles pretendem colocar em interação
representantes do Estado e da sociedade civil. Mas quem representa
a sociedade civil? Quais os os critérios adotados para a seleção das
entidades que desempenharão esse papel? Pode a lei defini-los ou a
matéria deve ficar para o regulamento? Indicar na lei as entidades tem
como desvantagem dar à matéria uma rigidez que, em certos casos,
pode ser incompatível com a dinâmica própria do exercício da
representação ser desempenhado pelas entidades; deixar para o
regulamento apresenta o inconveniente de o próprio Poder Executivo
definir os critérios para a seleção daqueles com os quais irá
compartilhar determinada competência, havendo sempre o risco de se
dirigir a escolha para as entidades que apresentam o mesmo
entendimento sobre a matéria. Diante de tais questionamentos, o
legislador deve-se voltar para a especificidade de cada órgão que se
pretende criar, para identificar o tratamento mais adequado para o
caso específico.

Na proposição em exame, verifica-se que as entidades indicadas na
lei não visam propriamente representar a sociedade civil no Conselho,
mas contribuir para o desempenho das funções deste com o
conhecimento específico que dispõem sobre a matéria. Verifica-se
que, para a representação do terceiro setor, não há a definição da
entidade na lei nem a matéria permanece no campo de
discricionariedade do Poder Executivo, conforme estabelece o inciso
XV do art. 7º da proposição.

Não convém, todavia, admitir a representação da Frente Estadual de
Saneamento Básico, uma vez que as chamadas frentes
parlamentares configuram um movimento político sem personalidade
jurídica ou institucionalização que lhe assegurem qualquer garantia de
permanência. Eis a razão da Emenda nº 1.

Por fim, não se pode deixar de observar que o art. 9º da proposição
apresenta evidente inconstitucionalidade. Segundo esse dispositivo,
“regulamento definirá a entidade encarregada das funções de
regulação e fiscalização de que trata o art. 12 da Lei Federal nº
11.445, de 5 de janeiro de 2007.” Vejamos o que dispõe este artigo:
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“Art. 12 - Nos serviços públicos de saneamento básico em que mais
de um prestador execute atividade interdependente com outra, a
relação entre elas deverá ser regulada por contrato e haverá entidade
única encarregada das funções de regulação e de fiscalização.

§ 1º - A entidade de regulação definirá, pelo menos:
I - as normas técnicas relativas à qualidade, quantidade e

regularidade dos serviços prestados aos usuários entre os diferentes
prestadores envolvidos;

II - as normas econômicas e financeiras relativas às tarifas, aos
subsídio e aos pagamentos por serviços prestados aos susuários e
entre os diferentes prestadores envolvidos;

III - a garantia de pagamento de serviços prestados entre os
diferentes prestadores dos serviços;

IV - os mecanimos de pagamento de diferenças relativas a
inadimplemento dos usuários, perdas comerciais e físicas e outros
créditos devidos, quando for o caso;

V - o sistema contábil específico para os prestadores que atuarem
em mais de um Município”.

Entidades da administração pública com a finalidade de definir
normas técnicas e promover a fiscalização, como as chamadas
agências reguladoras, são criadas por lei, nos termos do art. 37, XIX,
da Constituição da República. Deixar que Poder Executivo defina, por
meio de regulamento, qual é essa entidade configura delegação
legislativa tácita, transferindo para esse Poder competência própria do
Legislativo, sem atender ao procedimento adequado estabelecido pelo
art. 68 da Constituição da República, que disciplina a delegação
legislativa para a edição de leis delegadas. Ressalte-se que sobre a
definição das competências de uma entidade pública incide o princípio
da reserva legal, ou seja, a matéria deve necessariamente constar de
lei, não podendo ficar para o regulamento. Eis a razão da Emenda nº
2.

Conclusão
Pelas razões apresentadas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.416/2007
com as Emendas nos 1 e 2, que apresentamos.

Emenda nº 1
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Suprima-se o inciso XII do art. 7º.
Emenda nº 2

Suprima-se o art. 9º.
Sala das Comissões, 4 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.446/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em análise, de autoria do Governador do Estado,
revoga o art. 22 da Lei nº 14.699, de 6/8/2003, que dispõe sobre
formas de extinção e garantias do crédito tributário.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 9/8/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão, nos termos do disposto no art. 188, c/c o
art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, para receber parecer quanto
aos aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
O projeto de lei em tela tem o propósito de adequar os comandos

previstos na Lei nº 14.699, de 2003, às orientações constantes no
Parecer nº 14.775, da Advocacia-Geral do Estado - AGE -, publicado
no “Minas Gerais” de 19/5/2007.

O dispositivo que se pretende suprimir diz respeito à obrigatoriedade
da formulação de depósito prévio para interposição de recursos em
processos administrativos tributários.

Conforme ficou evidenciado na Exposição de Motivos do Secretário
de Fazenda, a qual acompanha a proposição, o Supremo Tribunal
Federal, em sessão do dia 28/3/2007, declarou a inconstitucionalidade
das normas relacionadas à exigência de depósito prévio para
admissão dos mencionados recursos.

Com efeito, tratando-se de dívida nem sequer constituída, uma vez
que se tornou objeto da controvérsia que culminou na interposição do
processo administrativo, não se mostra pertinente a exigência de
pagamento ou depósito de nenhum valor, sob pena de ferir o amplo
direito de defesa do contribuinte, ainda que este direito venha a ser
exercido administrativamente.

O Supremo Tribunal Federal, ao entender pela procedência da Ação
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Direta de Inconstitucionalidade mencionada, que questionou a
validade de norma de conteúdo similar na esfera da União, deixou
clara a pertinência de se regulamentar o processo administrativo fiscal
por meio de lei ordinária, ressalvando, contudo, a necessidade de
preservação do princípio constitucional do contraditório e da ampla
defesa.

Mostra-se pertinente, portanto, sob a ótica do direito, a supressão do
dispositivo constante no art. 22, da Lei nº 14.699, uma vez que este
exige depósito prévio quando o valor atualizado do crédito tributário
for superior a 200 mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais -
Ufemgs - à época da interposição do recurso.

Há de ser levado em conta, também, que a manutenção do
dispositivo fere o princípio constitucional da isonomia, que tem sido
considerado como um dos pilares do Estado Democrático de Direito.

Para o Prof. Flávio Marcondes Soares Rodrigues, “identificar o real
sentido dos princípios constitucionais e buscar a efetividade dos
postulados contidos na Constituição são tarefas que se impõem a
quem vislumbre uma tributação orientada pela justiça”.

A proposta deve ser apreciada por esta Casa Legislativa, em
consonância com o princípio da legalidade e com os preceitos
constantes no art. 61 da Constituição do Estado, não havendo
vedação a que se instaure o processo legislativo por iniciativa do
Chefe do Poder Executivo, conforme ocorre.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.446/2007.
Sala das Comissões, 4 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Hely

Tarqüínio - Delvito Alves - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 261/2007

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o Projeto de Lei nº 261/2007,
originário do desarquivamento do Projeto de Lei nº 12/2003, dispõe
sobre o estabelecimento de normas de segurança e mecanismos de
fiscalização no uso das técnicas de engenharia genética e liberação
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no meio ambiente de Organismos Geneticamente Modificados -
OGMs - no Estado de Minas Gerais.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, o projeto retorna
a esta Comissão para receber parecer para o 2º turno, nos termos do
art. 102, XIV, c/c o art. 189, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

O objetivo principal do projeto em análise é estabelecer normas de
fiscalização e controle para os OGMs, também conhecidos como
transgênicos, no Estado de Minas Gerais. Para tanto, são propostas
medidas que envolvem a pesquisa, a produção, o plantio, a
comercialização, o armazenamento, o transporte, a manipulação e a
liberação desses organismos no meio ambiente.

Conforme se depreende dos pareceres das comissões que
analisaram a matéria no 1º turno, em especial o da Comissão de
Constituição e Justiça - CCJ -, a discussão sobre os OGMs, freqüente
nos meios científicos, é motivo de grande preocupação em diversos
segmentos da sociedade, como o setor agropecuário, as entidades
ambientalistas e instituições de pesquisa. Tal fato se deve à própria
natureza polêmica da matéria, que envolve o controle das práticas e
técnicas de engenharia genética aplicáveis ao ser humano e ao meio
ambiente.

Diante da importância do tema, a União editou norma abrangente
sobre o controle de OGMs no País, a Lei Federal nº 11.105, de 2005,
restando pouco espaço para os Estados membros legislarem sobre o
assunto. O substitutivo apresentado pela CCJ, que recebeu parecer
favorável desta Comissão e se converteu no vencido no 1º turno,
corrige os vícios do projeto original, tornando-o compatível com a
norma federal. Assim, caberá ao Estado manter um cadastro das
instituições que lidam com trangênicos em território mineiro, sem,
contudo, criar superposição de atribuições com os órgãos da União,
especialmente com a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança -
CTNBio -, que tem competência exclusiva para autorizar o uso desses
organismos em todo o País.

Reiteramos, portanto, o entendimento desta Comissão exarado no
1º turno, de que o controle dos OGMs em Minas Gerais se dê na



395

forma do Substitutivo nº 1, da CCJ.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
261/2007, no 2º turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 5 de setembro de 2007.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Rômulo Veneroso, relator - Fábio

Avelar - Wander Borges.
PROJETO DE LEI Nº 261/2007

(Redação do Vencido)
Dispõe sobre os Organismos Geneticamente Modificados - OGMs -

no Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A pesquisa, a produção, o plantio, o armazenamento, o

transporte, a manipulação e a liberação no meio ambiente de
Organismo Geneticamente Modificado - OGM - e de seus derivados
observarão, além do estabelecido na legislação federal, as normas
fixadas nesta lei e em sua regulamentação.

Art. 2º - Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei, o
Estado manterá cadastro das instituições que exercem as atividades
descritas no art. 1º e exercerá a fiscalização e o licenciamento de
atividades ou projetos relativos a OGM no território mineiro, em
articulação com os órgãos e as entidades da União.

Art. 3º - Para produzir, armazenar, transportar, manipular ou liberar
no meio ambiente OGM e seus derivados, as entidades e instituições,
públicas ou privadas, observarão, além das contidas na legislação
federal, as seguintes exigências:

I - inscrição no cadastro de que trata o art. 2º;
II - comunicação aos órgãos estaduais competentes da realização

de projetos de pesquisa e de liberação de OGM e seus derivados no
meio ambiente;

III - cumprimento das normas suplementares de biossegurança
estabelecidas pelo poder público estadual.

Art. 4º - A pesquisa, a produção, o plantio, o armazenamento, o
transporte, a manipulação e a liberação no meio ambiente de OGM e
de seus derivados em desacordo com o disposto nesta lei constituem
infrações administrativas, sujeitando o infrator à pena de multa de 500
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(quinhentas) a 500.000 (quinhentas mil) Unidades Fiscais do Estado
de Minas Gerais - Ufemgs -, que será aplicada em dobro em caso de
reincidência, além da reparação de danos, na forma da legislação
pertinente.

Parágrafo único - Os recursos provenientes das multas serão
utilizados no custeio de atividades e projetos de OGM desenvolvidos
por órgãos e entidades do Estado.

Art. 5º - As instituições que estiverem desenvolvendo atividades
reguladas por esta lei na data de sua publicação deverão adequar-se
às suas disposições no prazo de cento e vinte dias contados da
publicação do decreto que a regulamentar, bem como deverão
apresentar relatório circunstanciado dos produtos existentes, das
pesquisas ou dos projetos em andamento envolvendo OGM.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 566/2007

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o Projeto de Lei nº 566/2007
dispõe sobre a política de estímulo à construção de barragens e de
desenvolvimento econômico das regiões dos Vales do Jequitinhonha,
do Mucuri e Norte de Minas.

Aprovado no 1º turno com as Emendas nºs 1 e 3 apresentadas,
respectivamente, pelas Comissões de Constituição e Justiça e de
Meio Ambiente e Recursos Naturais, retorna a matéria a esta
Comissão para receber parecer de 2º turno, nos termos regimentais.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer,
conforme dispõe o art. 189, § 1º, do Regimento Interno.

Fundamentação
Em audiência pública realizada por esta Comissão em 2003 para

discussão do projeto de lei em tela, houve consenso entre seus
participantes sobre a necessidade de projetos, programas e
destinação de recursos financeiros para melhorar a oferta e a
distribuição de água na região do semi-árido mineiro.

Dessa forma, a instituição de uma política de estímulo à construção
de barragens e de desenvolvimento econômico do Norte e Nordeste
de Minas Gerais, na forma proposta pelo projeto em análise, permite a
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criação de mecanismos que irão operar, em seu conjunto, no combate
aos efeitos maléficos da seca. Por outro lado, o desenvolvimento da
política proposta permitirá aprimorar as formas de convívio com a
seca adquiridas na prática pelas populações residentes no semi-árido.

Por último, é importante ressaltar que, no bojo do projeto,
especificamente em seu art. 3º, prevêem-se formas de integração das
ações dos poderes públicos estadual e municipais, o que tornará mais
efetiva a implementação da política proposta.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

566/2007, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 5 de setembro de 2007.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Wander Borges, relator - Fábio

Avelar - Rômulo Veneroso.
PROJETO DE LEI Nº 566/2007

(Redação do Vencido)
Dispõe sobre a Política Estadual de Estímulo à Construção de

Barragens e de Desenvolvimento Econômico do Norte e Nordeste de
Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica estabelecida a Política Estadual de Estímulo à

Construção de Barragens e de Desenvolvimento Econômico do Norte
e Nordeste de Minas Gerais.

Parágrafo único - Integram a área de abrangência referida no “caput”
deste artigo as áreas mencionadas nos incisos I e II da Lei nº 14.171,
de 15 de janeiro de 2002, que cria o Instituto de Desenvolvimento do
Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene - e dá outras providências.

Art. 2º - A política de que trata esta lei tem por objetivos:
I - combater os efeitos da seca e melhorar a oferta de água no semi-

árido mineiro;
II - promover a conservação das águas;
III - assegurar a proteção e o uso sustentável e múltiplo dos recursos

hídricos;
IV - promover o desenvolvimento econômico e social do Norte e

Nordeste de Minas Gerais;
V - incentivar o turismo na região abrangida pela política de que trata
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esta lei;
VI - otimizar e integrar as iniciativas públicas e privadas de

gerenciamento dos recursos hídricos;
VII - contribuir para a captação de recursos financeiros e fomentar

as ações e atividades voltadas para a melhoria da oferta de água no
semi-árido mineiro.

Parágrafo único - Respeitadas as alternativas técnicas e locacionais
mais viáveis no âmbito da política de construção de barragens, serão
prioritárias as ações de contenção das águas pluviais por meio da
implantação de microbarragens, barraginhas ou tanques, entre outros.

Art. 3º - O Estado dará suporte técnico, financeiro e operacional aos
municípios que desenvolvam ações, projetos e programas de
construção de barragens em consonância com os objetivos previstos
por esta lei e estimulará, por meio de parcerias, convênios, acordos ou
ajustes, a implantação de empreendimentos que objetivem a
construção de barragens e o uso múltiplo e sustentável das águas nas
respectivas regiões.

Art. 4º - Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei,
incumbe ao Estado criar programas, instituir projetos, planos e grupos
técnicos em articulação com a sociedade civil organizada, abrir linhas
de crédito e conceder incentivos fiscais, realizar obras de infra-
estrutura, incentivar o cooperativismo, entre outras medidas de apoio
à iniciativas pública e privada, bem como consignar dotação
orçamentária específica.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento
e vinte dias a contar do prazo de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.249/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Projeto de Lei nº 1.249/2007, do Deputado Carlos Mosconi, tem
por objetivo alterar os arts. 2º e 3º da Lei nº 352, de 1949, que dispõe
sobre doação de imóveis no Município de Pouso Alegre.

A proposição foi aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1
e, agora, retorna a esta Comissão a fim de ser examinada para o 2º
turno, conforme dispõe o art. 102, VII, c/c o art. 189, do Regimento
Interno. Em obediência ao § 1º deste dispositivo, a redação do
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vencido faz parte deste parecer.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.249/2007, na forma aprovada no 1º turno,
autoriza o Poder Executivo a cancelar a cláusula de reversão prevista
no art. 4º da Lei nº 352, de 11/5/49, que autorizou a doação para a
Associação Rural de Pouso Alegre de imóveis, totalizando a área de
66ha, localizados no Município de Pouso Alegre, com o objetivo de lhe
proporcionar meios para a construção de um parque de exposições
agropecuárias nesse Município.

Cabe ressaltar que, diante de novas informações prestadas pela
administração pública, consideramos necessária a permanência de
cláusula destinando o terreno e suas benfeitorias para o custeio de
despesas com a construção de instalações adequadas para a
realização de exposições regionais, além de permuta ou ações em
beneficio da entidade, desde que isso não inviabilize seu
funcionamento nem subverta suas finalidades estatutárias.

Assim, apresentamos o Substitutivo nº 1 após a conclusão.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
1.249/2007, no 2º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado a
seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dá nova redação aos arts. 2º e 3º da Lei nº 352, de 11 de maio de

1949, que dispõe sobre doação de imóveis no Município de Pouso
Alegre.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os arts. 2º e 3º da Lei nº 352, de 11 de maio de 1949,

passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º - Os terrenos e benfeitorias a que se refere o art. 1º

destinam-se a proporcionar meios para que a Associação Rural de
Pouso Alegre possa custear as despesas com a construção de
instalações adequadas para a realização de exposições regionais
agropecuárias no referido Município, além de outras construções,
permutas ou ações em benefício da entidade e de seus associados,
desde que nenhuma delas inviabilize seu funcionamento ou
desrespeite suas finalidades estatutárias.
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Art. 3º - A Associação Rural de Pouso Alegre, uma vez obtida a
escritura de doação dos imóveis a que se refere o art. 1º, poderá
permutá-los por imóvel situado no Município de Pouso Alegre ou
vendê-los, no todo ou em parte, para, com o produto da venda,
realizar o objetivo previsto no art. 2º.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 5 de setembro de 2007.
Jayro Lessa, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Antônio

Júlio - Elisa Costa - Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio.
PROJETO DE LEI Nº 1.249/2007

(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a cancelar a cláusula de reversão

prevista na Lei nº 352, de 11 de maio de 1949.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a cancelar a cláusula de

reversão prevista no art. 4º da Lei nº 352, de 11 de maio de 1949.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 656/2 007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 656/2007, de autoria do Deputad o Célio Moreira,
que declara de utilidade pública a Associação para a Saúde - Salus -,
com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno
único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 656/2007
Declara de utilidade pública a Associação para a Saúde - Salus -,

com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação para a

Saúde - Salus -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 29 de agosto de 2007.
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Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -
Agostinho Patrús Filho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 838/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 838/2007, de autoria da Deputad a Elisa Costa,

que declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de
Segurança Preventiva - Consep -, com sede no Município de
Governador Valadares, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 838/2007
Declara de utilidade pública a entidade Conselho Comunitário de

Segurança Preventiva - Consep -, com sede no Município de
Governador Valadares.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Conselho

Comunitário de Segurança Preventiva - Consep -, com sede no
Município de Governador Valadares.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Ademir Lucas, relator - Vanderlei

Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 877/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 877/2007, de autoria da Deputad a Elisa Costa,

que declara de utilidade pública a Associação de Proteção e
Assistência aos Condenados - Apac -, com sede no Município de
Ipanema, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 877/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência

aos Condenados - Apac -, com sede no Município de Ipanema.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de

Proteção e Assistência aos Condenados - Apac -, com sede no
Município de Ipanema.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Ademir Lucas, relator - Vanderlei

Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.216/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.216/2007, de autoria do Deput ado Neider
Moreira, que declara de utilidade pública a Associação dos Produtores
Rurais dos Coelhos e Adjacências, com sede no Município de
Candeias, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.216/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais dos

Coelhos e Adjacências, com sede no Município de Candeias.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos

Produtores Rurais dos Coelhos e Adjacências, com sede no Município
de Candeias.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 29 de agosto de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Agostinho Patrús Filho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.223/2007
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Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.223/2007, de autoria da Deput ada Elisa Costa,

que declara de utilidade pública o Grupo de Apoio e Prevenção
Oncológica de Governador Valadares - Gapon -, com sede no
Município de Governador Valadares, foi aprovado em turno único, na
forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.223/2007
Declara de utilidade pública o Grupo de Apoio e Prevenção

Oncológica de Governador Valadares - Gapon -, com sede no
Município de Governador Valadares.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Gru po de Apoio e

Prevenção Oncológica de Governador Valadares - Gapon -, com sede
no Município de Governador Valadares.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 29 de agosto de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.225/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.225/2007, de autoria do Deput ado Mauri
Torres, que declara de utilidade pública a Associação dos Produtores
Rurais do Distrito de Juiraçu, com sede no Município de São
Domingos do Prata, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.225/2007
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Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais do
Distrito de Juiraçu, com sede no Município de São Domingos do Prata.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos

Produtores Rurais do Distrito de Juiraçu, com sede no Município de
São Domingos do Prata.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 29 de agosto de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.238/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.238/2007, de autoria do Deput ado Dinis
Pinheiro, que declara de utilidade pública o Clube de Galope de
Turmalina, com sede nesse Município, foi aprovado em turno único,
com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.238/2007
Declara de utilidade pública o Clube do Galope de Turmalina, com

sede no Município de Turmalina.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Clu be do Galope de

Turmalina, com sede no Município de Turmalina.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 29 de agosto de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Agostinho Patrús Filho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.251/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.251/2007, de autoria do Deput ado Carlos
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Mosconi, que declara de utilidade pública o Grupo de Apoio aos
Pacientes com Câncer de São Gonçalo do Sapucaí - Reviva -, foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.251/2007
Declara de utilidade pública o Grupo de Apoio aos Pacientes com

Câncer de São Gonçalo do Sapucaí - Reviva -, com sede no Município
de São Gonçalo do Sapucaí.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Gru po de Apoio aos

Pacientes com Câncer de São Gonçalo do Sapucaí - Reviva -, com
sede no Município de São Gonçalo do Sapucaí.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 29 de agosto de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Glaúcia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.252/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.252/2007, de autoria do Deput ado Doutor
Rinaldo, que declara de utilidade pública a Associação de Produtores
Rurais da Comunidade do Ibiruçu, com sede no Município de Campos
Gerais, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.252/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Produtores Rurais do

Ibiruçu, com sede no Município de Campos Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de
Produtores Rurais do Ibiruçu, com sede no Município de Campos
Gerais.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 29 de agosto de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Agostinho Patrús Filho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.253/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.253/2007, de autoria do Deput ado Doutor
Rinaldo, que declara de utilidade pública a Associação de Produtores
Rurais das Comunidades Ponte Funda, Descaroçador, Pinhal, Catirina
e Macuco, com sede no Município de Campos Gerais, foi aprovado
em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.253/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Produtores Rurais das

Comunidades Ponte Funda, Descaroçador, Pinhal, Catirina e Macuco,
com sede no Município de Campos Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de

Produtores Rurais das Comunidades Ponte Funda, Descaroçador,
Pinhal, Catirina e Macuco, com sede no Município de Campos Gerais.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 29 de agosto de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Glaúcia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.254/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.254/2007, de autoria do Deput ado Doutor
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Rinaldo, que declara de utilidade pública a Associação de Produtores
e Mulheres Rurais da Comunidade do Galo, com sede no Município
de Campos Gerais, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.254/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Produtores e Mulheres

Rurais da Comunidade do Galo, com sede no Município de Campos
Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de

Produtores e Mulheres Rurais da Comunidade do Galo, com sede no
Município de Campos Gerais.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator - Ademir

Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.256/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.256/2007, de autoria do Deput ado Doutor
Rinaldo, que declara de utilidade pública a Associação de Produtores
Rurais da Comunidade do Caxambu, com sede no Município de
Campos Gerais, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.256/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Produtores Rurais da

Comunidade do Caxambu, com sede no Município de Campos Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de
Produtores Rurais da Comunidade do Caxambu, com sede no
Município de Campos Gerais.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 29 de agosto de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.270/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.270/2007, de autoria do Gover nador do
Estado, que dá denominação de Dom Luciano Pedro Mendes de
Almeida à sede da Promotoria de Justiça Estadual de Defesa do
Patrimônio Cultural e Turístico do Estado de Minas Gerais, foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.270/2007
Dá denominação ao edifício-sede da Promotoria de Justiça Estadual

de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico do Estado de Minas
Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominado Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida o

edifício-sede da Promotoria de Justiça Estadual de Defesa do
Patrimônio Cultural e Turístico do Estado de Minas Gerais, situado na
Rua Timbiras, n° 2.941, no Município de Belo Horizo nte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 29 de agosto de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.298/2007
Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 1.298/2007, de autoria do Deput ado Luiz
Humberto Carneiro, que declara de utilidade pública a Santa Casa de
Monte Alegre de Minas, com sede no Município de Monte Alegre de
Minas, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.298/2007
Declara de utilidade pública a Santa Casa de Monte Alegre de

Minas, com sede no Município de Monte Alegre de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a San ta Casa de Monte

Alegre de Minas, com sede no Município de Monte Alegre de Minas.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 29 de agosto de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Glaúcia Brandão.
PARECER SOBRE A EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº

73/2007
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o Projeto de Lei nº

73/2007, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
2.663/2005, obriga hospitais, prontos-socorros, postos de atendimento
ambulatorial e outras unidades de saúde, públicas ou privadas, a
notificar ao órgão da vigilância sanitária os casos de intoxicação
alimentar e patologias digestivas assemelhadas.

Após o exame da proposição pela Comissão de Constituição e
Justiça, que apresentou o Substitutivo nº 1, pela Comissão de Saúde,
que apresentou o Substitutivo nº 2, e pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, foi o projeto encaminhado ao Plenário, nos
termos regimentais.

Durante a fase de discussão em 1º turno do projeto, foi apresentada,
em Plenário, a Emenda nº 1, do Deputado Leonardo Moreira, que vem
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a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 188, § 2º,
do Regimento Interno.

Fundamentação
A Emenda n° 1 pretende modificar a redação do art. 5º do projeto

original, que trata da regulamentação da proposição pelo Poder
Executivo. A modificação proposta estabelece o prazo de 90 dias da
publicação da lei para sua regulamentação.

Entendemos que a cláusula de regulamentação, prevista no art. 5º
do projeto, viola o princípio constitucional da separação dos Poderes,
consagrado no art. 2º da Carta Federal e no art. 6º da Constituição
mineira. Dessa forma, o mencionado artigo deveria ter sido suprimido,
não cabendo sequer sua modificação. Além disso, a expedição de
decretos e regulamentos para a fiel execução das leis já é atribuição
do Chefe do Executivo, prevista na Constituição.

Pelas razões descritas, nossa opinião é pela rejeição da emenda
proposta.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Emenda nº 1 ao

Projeto de Lei nº 73/2007.
Sala das Comissões, 5 de setembro de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Ruy Muniz, relator - Doutor Rinaldo -

Hely Tarqüínio.
PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 4 A 21 APRESENTADAS NO

1º TURNO AO PROJETO DE LEI Nº 1.324/2007
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe

dispõe sobre a concessão de reajuste aos servidores das carreiras do
Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo do
Estado e institui a Parcela de Complementação Remuneratória do
Magistério para fins de implantação do piso remuneratório dos
servidores do magistério público estadual.

O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de
Administração Pública, de Educação, Ciência, Tecnologia e
Informática e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão
de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade da matéria com as Emendas nºs 1 a
3, que apresentou. As demais comissões opinaram pela aprovação da
matéria com as referidas emendas.

Na fase de discussão em Plenário, foram apresentadas ao projeto
as Emendas nºs 4 a 21, sobre as quais cabe a esta Comissão emitir
parecer, nos termos do art. 188, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação
Com o objetivo de dar continuidade às medidas adotadas para a

valorização dos profissionais da Educação Básica, o Governador do
Estado tenciona, por meio desta proposta legislativa, conceder o
reajuste de 5%, a partir de 1º/9/2007, sobre o vencimento básico das
carreiras de Professor de Educação Básica, Especialista em
Educação Básica, Analista de Educação Básica, Assistente Técnico
de Educação Básica, Assistente de Educação, Auxiliar de Serviços de
Educação Básica, percentual esse também incidente sobre o
vencimento básico correspondente aos cargos de provimento em
comissão de Diretor de Escola e de Secretário de Escola.

A proposta ainda equipara as tabelas de vencimento básico das
carreiras de Analista Educacional e Assistente Técnico Educacional e
as tabelas de vencimento das carreiras de Agente Governamental e
de Gestor Governamental, pertencentes ao quadro da Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão.

Também a estrutura da carreira de Assistente Técnico Educacional
está sofrendo alteração, de modo a se estabelecer a formação inicial
de nível médio, acrescentando-se o nível V de escolaridade e os
respectivos graus, desde que o servidor tenha pós-graduação “lato
sensu” ou “stricto sensu”.

Por último, ainda é válido mencionar a fixação do piso remuneratório
no valor de R$850,00, a partir de 1º/1/2008, para os servidores das
carreiras de Professor de Educação Básica e Especialista em
Educação Básica, com carga horária de trabalho de 24 horas
semanais.

Como já se disse anteriormente, várias propostas de emenda foram
apresentadas em Plenário. Por mais meritórias que sejam, de modo
geral, tais propostas encontram obstáculos de ordem jurídica ou
técnica, pois criam despesas ou estabelecem regras cuja viabilidade é
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de difícil sustentação. Todavia, afigura-se-nos oportuno acrescer ao
projeto duas alterações no art. 10 da Lei nº 15.470, de 13/1/2005, o
qual trata dos requisitos de ingresso em cargo das carreiras do Grupo
de Atividades de Gestão, Planejamento, Tesouraria e Auditoria e
Político-Institucionais.

Assim, suprime-se a expressão “Gestor Governamental” do inciso I
do art. 10 e a expressão “na função de Médico Perito” do inciso III do
parágrafo único do mesmo art. 10. Além disso, as alíneas do referido
inciso III passam a vigorar com a seguinte redação: “a) nível superior
de escolaridade, conforme definido no edital do concurso público, para
ingresso no nível I; b) nível de pós-graduação “lato sensu”, ou
residência médica, conforme definido no edital do concurso público,
para ingresso no nível III”. Sugerimos tais alterações por meio da
Emenda nº 22.

Por sugestão do Governador, apresentamos a Emenda nº 23, que
institui a gratificação por desempenho escolar, destinada ao ocupante
do cargo de provimento em comissão de Diretor de Escola, a que se
refere o art. 26 da Lei nº 15.293, de 5/8/2004, e o art. 8º-D da Lei nº
15.301, de 10/8/2004. Tal gratificação será atribuída anualmente,
tendo como limite máximo o valor referente ao dobro do vencimento
básico do cargo de provimento em comissão de Diretor de Escola,
nível 3, grau C, a que se refere o art. 127 da Lei nº 15.961, de
30/12/2006, e será estendida aos servidores que percebem a
gratificação de função de Coordenador de Escola, de que trata o
inciso II do art. 29 da Lei nº 15.293, de 2004. A GDE não se
incorporará, para qualquer efeito, à remuneração do servidor nem
constituirá base para o cálculo de nenhuma vantagem remuneratória.

Em virtude da criação da GDE ficarão extintos 1.200 valores
unitários do quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas –
GTEs – da Secretaria de Estado de Educação, constantes no Anexo
IV.1 da Lei Delegada nº 174, de 26/1/2007, ficando também extinto o
quantitativo de GTEs-unitários da Secretaria de Estado de Educação
constante no Anexo IV.1 da Lei Delegada nº 174, de 26/1/2007, que
passa a ser de 358. Por se tratar de medida que gera despesa, a
instituição da referida gratificação não poderá ser objeto de emenda
parlamentar. Por essa razão, o Governador do Estado encaminhará,
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oportunamente, a respectiva mensagem.
Conclusão

Tendo em vista as razões expostas, somos pela rejeição das
Emendas nºs 4 a 21, apresentadas ao Projeto de Lei nº 1.324/2007, e
pela aprovação das Emendas nºs 22 e 23, a seguir apresentadas.

Emenda nº 22
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Os incisos I e III do “caput” do art. 10 da Lei nº 15.470, de

13 de janeiro de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 10 - (...)
I - nível superior, conforme definido no edital do concurso público,

para a carreira de Analista de Gestão;
(...)
III - para a carreira de Gestor Governamental:
a) nível superior de escolaridade, conforme definido no edital do

concurso público, para ingresso no nível I;
b) nível de pós-graduação “lato sensu” ou residência médica,

conforme definido no edital do concurso público, para ingresso no
nível III.”.

Emenda nº 23
Acrescente-se onde convier:
“Art. (...) - Fica instituída a Gratificação por Desempenho Escolar -

GDE -, destinada ao servidor ocupante do cargo de provimento em
comissão de Diretor de Escola, a que se referem o art. 26 da Lei nº
15.293, de 5 de agosto de 2004, e o art. 8º-D da Lei nº 15.301, de 10
de agosto de 2004.

§ 1º - A GDE será atribuída anualmente, tendo como limite máximo o
valor referente ao dobro do vencimento básico do cargo de provimento
em comissão de Diretor de Escola, nível 3, grau C, a que se refere o
art. 127 da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005.

§ 2º - Os critérios, condições e a forma de cálculo da GDE serão
estabelecidos em decreto.

§ 3º - A gratificação de que trata o “caput” não se incorporará, para
qualquer efeito, à remuneração do servidor nem constituirá base para
o cálculo de nenhuma vantagem remuneratória.

§ 4º - Aplica-se o disposto neste artigo aos servidores que percebem
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a gratificação de função de Coordenador de Escola, de que trata o
inciso II do art. 29 da Lei nº 15.293, de 2004.

Art. ... - Ficam extintos um mil e duzentos valores unitários do
quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas - GTEs - da
Secretaria de Estado de Educação, constantes no item IV.1 do Anexo
IV da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007.

Parágrafo único - Em decorrência da extinção de que trata o “caput”,
o quantitativo de GTEs-unitários da Secretaria de Estado de
Educação, constante no item IV.1 do Anexo IV da Lei Delegada nº
174, de 2007, passa a ser trezentos e cinqüenta e oito.”.

Sala das Comissões, 5 de setembro de 2007.
Ademir Lucas, Presidente - Antônio Genaro, relator - Inácio Franco -

André Quintão (voto contrário).

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 4/9/2007, as seguintes

comunicações:
Do Deputado André Quintão, notificando o falecimento do Sr. Lúcio

Célio Guterres, ocorrido em 2/9/2007, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-
se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento da Sra.
Helena Gaspar Cadorini, ocorrido em 31/8/2007, em Elói Mendes. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 7 DE SETEMBRO DE 2007

ATAS
ATA DA 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/9/2007
Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem nº 91/2007
(encaminha o Projeto de Lei nº 1.548/2007), do Governador do Estado
- Ofícios, telegrama e cartão - 2ª Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 1.549 a 1.554/2007
- Requerimentos nºs 1.093 a 1.102/2007 - Requerimento da Comissão
de Saúde - Proposições Não Recebidas: Requerimento do Deputado
Doutor Viana - Comunicações: Comunicações das Comissões de
Transporte e de Direitos Humanos e de Segurança Pública - Registro
de presença - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Inácio
Franco, Lafayette de Andrada, Carlos Mosconi e André Quintão e da
Deputada Elisa Costa - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de
Inscrições - Leitura de Comunicações - Votação de Requerimentos:
Requerimento da Comissão de Saúde; aprovação - Requerimento do
Deputado Domingos Sávio; deferimento; discurso do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva - Requerimento do Deputado Adalclever Lopes;
deferimento; discurso do Deputado Getúlio Neiva - Requerimento do
Deputado Paulo Guedes; deferimento; discurso do Deputado Paulo
Guedes - Questão de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Roberto

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Agostinho Patrús Filho - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Bráulio Braz
- Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira -
Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros -
Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
Doutor Rinaldo - Elisa Costa - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio
Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Hely Tarqüínio - Inácio Franco
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- Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette
de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu
Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Padre João - Paulo
Cesar - Paulo Guedes - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães -
Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda -
Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

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

de comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do
povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Jayro Lessa, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O Deputado Carlin Moura, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte
correspondência:

MENSAGEM Nº 91/2007
Belo Horizonte, 5 de setembro de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame

dessa Egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que dá
à Escola Estadual de Ensino Médio, no Município de Sabará, a
denominação de Escola Estadual Professor João de Arruda Pinto.

O projeto encaminhado tem o objetivo de prestar uma homenagem
ao ilustre Professor pelos relevantes serviços prestados à população
de Sabará.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu
elevado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais.
Justificação: O presente projeto de lei propõe que seja dada a
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denominação de Escola Estadual Professor João de Arruda Pinto, de
ensino médio, à Escola Estadual de Ensino Médio, situada na Rua
Diamantina, s/nº, Bairro Nossa Senhora de Fátima, Distrito Carvalho
de Brito, no Município de Sabará.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo
Colegiado Escolar da Escola Estadual de Ensino Médio que, em
reunião realizada no dia 6/10/2007, homologou, pela maioria dos
votos dos seus membros, a indicação do nome Escola Estadual
Professor João de Arruda Pinto para denominação da referida unidade
de ensino.

João de Arruda Pinto era sociólogo, filósofo e teólogo. Ministrou
aulas de sociologia, filosofia e ensino religioso em várias escolas do
Estado, inclusive na Escola Estadual de Ensino Médio. Preocupava-se
com o desenvolvimento integral do jovem, acreditando na valorização
do ser humano. Procurava estar sempre próximo da escola e da
comunidade, onde quer que estivesse inserida. Deixou sua marca
registrada demonstrando humildade, carinho, amor, paz e luta por um
mundo melhor e de mais justiça. O homenageado nasceu no dia
9/8/1959 e faleceu no dia 6/3/2006.

Cumpre registrar que, no Município de Sabará, não existem
estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado com igual
denominação.

Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena
conformidade com os requisitos fixados pela Lei nº 13.408, de
21/12/1999, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento,
instituição ou próprio público do Estado, estando, assim, em
condições de ser submetida ao exame da egrégia Assembléia
Legislativa do Estado.

Belo Horizonte, 25 de agosto de 2007.
Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 1.548/2007
Dá a denominação de Escola Estadual Professor João de Arruda

Pinto à Escola Estadual de Ensino Médio, no Município de Sabará.
Art. 1º - A Escola Estadual de Ensino Médio, situada na Rua

Diamantina, s/nº, Bairro Nossa Senhora de Fátima, Distrito de
Carvalho Brito, no Município de Sabará, passa a denominar-se Escola
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Estadual Professor João de Arruda Pinto.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIOS

Do Sr. Simão Cirineu Dias, Secretário de Fazenda, prestando
informações relativas ao Projeto de Lei nº 1.346/2007 em atenção a
pedido de diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto
de Lei nº 1.346/2007.)

Do Sr. Marcio A. de Lacerda, Secretário de Desenvolvimento
Econômico, indicando o Sr. João Israel Neiva, Superintendente de
Comércio e Serviços dessa Pasta, para audiência pública da
Comissão de Turismo. (- À Comissão de Turismo.)

Do Sr. Gumercindo Mazeto, Prefeito Municipal de Conquista,
prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 1.386/2007 em
atenção a pedido de diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se
ao Projeto de Lei nº 1.386/2007.)

Do Sr. José Ferreira de Paula, Prefeito Municipal de Itacarambi,
prestando informações relativas ao Projeto de Lei n° 1.343/2007 em
atenção a pedido de diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se
ao Projeto de Lei nº 1.343/2007.)

Do Sr. Lindon Carlos Resende da Cruz, Prefeito Municipal de Nova
Ponte, manifestando repúdio ao Projeto de Lei Complementar nº
26/2007, que dispõe sobre alterações na estrutura da organização
judiciária no Estado. (- Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar nº
26/2007.)

Do Sr. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG,
prestando informações em atenção ao Requerimento nº 905/2007, da
Comissão de Meio Ambiente.

Do Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil de
Minas Gerais, comunicando seu não-comparecimento a reunião nesta
Casa, no dia 28/8/2007, e indicando substituto. (- À Comissão de
Administração Pública.)

Do Cel. PM Cezar Romero Machado Santos, Corregedor da PMMG,
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prestando informações em atenção ao Requerimento nº 800/2007, das
Comissões de Direitos Humanos e Segurança Pública.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário de Estado da
Casa Civil (2), prestando informações em atenção a pedido de
diligência da Comissão de Justiça, relativos aos Projetos de Lei nºs
160 e 1.402/2007. (- Anexem-se os ofícios e as notas técnicas aos
respectivos projetos de lei.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
prestando informações em atenção ao Requerimento nº 21/2007, do
Deputado André Quintão.

Da Sra. Aline Tristão Bernardes, Diretora de Áreas Protegidas do
IEF, prestando informações relativas ao Requerimento nº 738/2007,
da Comissão de Política Agropecuária.

Da Sra. Rosiene Maria de Freitas, Chefe de Gabinete da Secretaria
Municipal de Saúde de Belo Horizonte, informando da impossibilidade
de participar de reunião, a convite da Comissão de Saúde, para
discutir as situações de agressão contra profissionais de saúde no
Estado. (- À Comissão de Saúde.)

Da Diretoria Colegiada do Sind-Saúde-MG solicitando seja revisto o
Decreto nº 44.559, de 29/6/2007, que trata da avaliação de
desempenho individual do servidor público, a fim de que se
acrescente a exigência de que os servidores da Secretaria de Saúde
passem por avaliação de desempenho individual e de que se
excetuem do contido no art. 22 do referido decreto. (- À Comissão de
Administração Pública.)

Do Sr. Roberto Simões, Presidente do Conselho Deliberativo do
Sebrae-MG, indicando a Sra. Viviane Goulart de Ornellas e o Sr.
Sebastião Moreira Santos para representar essa instituição em
audiência pública da Comissão de Turismo. (- À Comissão de
Turismo.)

Do Sr. Cleiton César da Silva, da Loja Maçônica Obreiros da
Caridade, encaminhando cópia da Carta Aberta dos Maçons de
Uberlândia, na qual solicitam providências para a questão da
segurança e da impunidade. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Do Sr. José Glauco Bailoni, do Município de Ouro Fino,
agradecendo a manifestação de pesar, pelo falecimento de sua mãe,
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formulada pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva por meio do Ofício nº
1.469/2007/SGM.

TELEGRAMA
Da Sra. Martha Lyra Nascimento, Chefe de Gabinete da Presidência

do Senado, prestando informações relativas ao Requerimento nº
926/2007, da Comissão de Saúde.

CARTÃO
Da Sra. Macaé Maria Evaristo, Secretária Municipal Adjunta de

Educação, informando o recebimento do Anexo 1 do Relatório Final
da Comissão Especial para Discutir Políticas Voltadas para o
Atendimento às Necessidades Especiais dos Deficientes Mentais e
dos Autistas.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.549/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

de Fátima, com sede no Município de Eugenópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Moradores do Bairro de Fátima, com sede no Município de
Eugenópolis.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de setembro de 2007.
Alberto Pinto Coelho
Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro de Fátima,

fundada em 1992, tem como objetivo promover a manutenção e
defesa de todos os direitos e interesses dessa comunidade, lutar pela
sua segurança, seu progresso, desenvolvimento socioeconômico e
cultural.

Para tanto, desenvolve atividades nas áreas de saúde, cultura e
esportes, visando à integração da comunidade e orientando-a para
concretizar sua cidadania e conquistar uma vida digna e de qualidade.
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Pelos relevantes serviços prestados pela entidade, esperamos a
anuência dos nobres colegas ao título declaratório que se pretende
outorgar-lhe.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.550/2007
Declara de utilidade pública a Brigada 1, com sede no Município de

Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Brigada 1, com sede

no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de setembro de 2007.
Ana Maria Resende
Justificação: A Brigada 1 é uma associação civil, sem fins lucrativos,

de âmbito nacional, com sede e foro na cidade de Belo Horizonte. Seu
objetivo maior é incentivar a preservação e a melhoria do meio
ambiente, o combate a incêndios florestais em todo o território
nacional, podendo, para tanto, entre outras ações, promover,
coordenar, executar, administrar e incentivar a realização de projetos
e iniciativas que visem ao desenvolvimento sustentado e à
conservação da diversidade biológica e do meio ambiente, à
conscientização para a preservação ambiental, angariando e gerindo
os fundos necessários provenientes de indivíduos ou entidades,
nacionais ou estrangeiros, públicas ou particulares, que atuem ou não
na área relacionada à conservação do meio ambiente; realizar e
executar projetos próprios ou de terceiros, congressos, simpósios,
seminários, conferências e cursos em geral, com temas relativos à
prevenção de incêndios florestais.

Sendo de inestimável valor os serviços prestados por esta entidade
e por apresentar todos os requisitos legais para que seja declarada de
utilidade pública, contamos com o apoio de nossos ilustres pares para
a aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Meio Ambiente, para deliberação, nos termos do art.
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188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 1.551/2007

Declara de utilidade pública o Aeroclube de Montes Claros, com
sede nesse Município.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Aeroclube de Montes

Claros, com sede no Município de Montes Claros.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de setembro de 2007.
Arlen Santiago
Justificação: O Aeroclube de Montes Claros - Escola de Aviação

Flamarion Wanderley, fundado em 1968, com sede e foro na cidade
de Montes Claros, é uma sociedade civil com patrimônio e
administração própria que presta serviços locais e regionais. Seus
objetivos principais são o ensino e a prática da aviação civil, de
turismo e desportista em todas as suas modalidades, além de cumprir
missões de emergência ou de notório interesse da coletividade.

Sendo assim, solicito o apoio dos nobres pares à aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.552/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de

Assistência e Defesa à Saúde - Acas -, com sede no Município de
Belo Horizonte

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária de Assistência e Defesa à Saúde - Acas -, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de setembro de 2007.
Gilberto Abramo
Justificação: A Associação Comunitária de Assistência e Defesa à

Saúde - Acas -, tem sede em Belo Horizonte, é filantrópica e
eminentemente assistencialista, não tendo fins lucrativos.
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Os membros de sua diretoria são reconhecidamente pessoas
idôneas e não são remunerados pelo exercício de suas funções.
Desde a sua fundação, vem cumprindo fielmente suas finalidades
estatutárias, prestando relevantes serviços.

Isto posto, espera, com o título de utilidade pública, firmar parcerias
com órgãos do Estado, para atingir seus objetivos.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.553/2007
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento

Comunitário de Angicos de Minas - Codecam -, com sede no
Município de Brasília de Minas.

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

Desenvolvimento Comunitário de Angicos de Minas - Codecam -, com
sede no Município de Brasília de Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de setembro de 2007.
Paulo Guedes
Justificação: O Conselho Comunitário de Angicos de Minas é uma

associação civil sem fins lucrativos que tem por finalidade trabalhar
pelo desenvolvimento da agropecuária, pela melhoria das condições
de vida e bem-estar social desta comunidade. Promove, mediante
atividades socioculturais, a busca de recursos materiais e humanos,
na comunidade ou fora dela, para execução de atividades de interesse
comunitário. Propõe ainda, prestigiar, estimular e ajudar as iniciativas
que beneficiem a comunidade.

Em face do exposto, apresento este projeto de lei, para o qual
espero a aprovação desta Casa.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.554/2007
Declara de utilidade pública o Abrigo Infantil Menino Jesus, com

sede no Município de Coração de Jesus.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Abrigo Infantil Menino

Jesus, com sede no Município de Coração de Jesus.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de setembro de 2007.
Agostinho Patrús Filho
Justificação: O projeto de lei em apreço visa a declarar de utilidade

pública o Abrigo Infantil Menino Jesus, com sede no Município de
Coração de Jesus, o qual se encontra em funcionamento regular há
mais de um ano e tem por finalidade estatutária a prática da caridade
cristã no campo da assistência social e da promoção humana, por
meio da realização de projetos de assistência especialmente
direcionados às crianças em situação irregular.

O referido Abrigo oferece teto, calor humano, alimentação,
assistência médico-hospitalar e odontológica, lazer e assistência
educacional, buscando o desenvolvimento do público-alvo.

Tendo em vista o relevante interesse público envolvido, contamos
com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

REQUERIMENTOS
Nº 1.093/2007, do Deputado Almir Paraca, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com a Escola Estadual Delano
Brochado Adjuto, no Município de Paracatu, pelos trabalhos
desenvolvidos e pelo destaque na área de educação, merecendo a
veiculação para todo o Brasil, no dia 2/8/2007, pela TV Escola, do
Ministério da Educação, de amplo documentário sobre o trabalho
desenvolvido pela entidade. (- À Comissão de Educação.)

Nº 1.094/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Município de Extrema,
nas pessoas do Prefeito e do Presidente da Câmara Municipal, pelo
transcurso do seu 106º aniversário.

Nº 1.095/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Município de Jacutinga
pelo transcurso do seu 106º aniversário. (- Distribuídos à Comissão de
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Assuntos Municipais.)
Nº 1.096/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita

seja formulado voto de congratulações com a Professora Fátima
Regina dos Reis Ribeiro, da Escola Municipal Padre Donato, por ter
recebido o Prêmio Educador Nota 10. (- À Comissão de Educação.)

Nº 1.097/2007, do Deputado Tiago Ulisses, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Prefeito Municipal de Santa
Bárbara pelo projeto que culminou com a criação da Escola de Música
Estação da Música José Luiz Pinto Coelho para atender à rede
municipal de ensino. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 1.098/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Faculdade de Administração
de Governador Valadares - FAGV - pelo transcurso do 36º aniversário
de sua implantação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 1.099/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Rádio Transamérica FM
102,7 MHz, de Governador Valadares, pelos 12 anos de
funcionamento da emissora nesse Município. (- À Comissão de
Transporte.)

Nº 1.100/2007, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja
formulado apelo ao Presidente da Fundação Estadual do Meio
Ambiente com vistas à obtenção de informações acerca da poluição
atmosférica no Município de Vespasiano. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 1.101/2007, do Deputado Alencar da Silveira Jr., em que solicita
seja formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça com vistas
a se viabilizar a concessão de auxílio profissional ou ajuda de custo
aos Conciliadores do Tribunal, especialmente àqueles que atuam nos
Juizados Especiais do Estado. (- À Comissão de Administração
Pública.)

Nº 1.102/2007, da Comissão de Saúde, em que solicita seja
formulado apelo ao Sr. Maurício de Oliveira Campos Júnior, Secretário
de Defesa Social, com vistas à elaboração de projeto de lei que crie o
cargo de Técnico em Necrópsia no quadro da Polícia Civil e seja
realizado concurso tão logo o cargo seja criado, com a abertura de
aproximadamente 16 vagas de Técnico em Necrópsia, 8 de Assistente
Social, 2 de Enfermeiro e 10 de Agente Administrativo para o IML de
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Belo Horizonte, e 150 vagas de técnico para os postos do IML no
interior do Estado. (- À Comissão de Segurança Pública.)

- É também encaminhado à Mesa requerimento da Comissão de
Saúde.

Proposições Não Recebidas
- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno,

deixa de receber a seguinte proposição:
REQUERIMENTO

Do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada
manifestação de aplauso à Rádio Inconfidência pelo transcurso do 71º
aniversário de sua fundação.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações de Transporte e

de Direitos Humanos e de Segurança Pública.
Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, nas galerias,
de alunos do Curso de Direito da Fumec e, no Plenário, do Deputado
Michel JK e dos Srs. Marco Antônio Ferreira de Melo, Diretor de
Comunicação Social, e Adriano Marques, Chefe de Gabinete da
Presidência, todos da Assembléia Legislativa do Amapá.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Inácio Franco.

O Deputado Inácio Franco - Boa-tarde, Sr. Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, telespectadores da TV Assembléia.
Ocupo esta tribuna para homenagear o Município de Pará de Minas,
que, no dia 20 de setembro, completará 148 anos de emancipação
político-administrativa. Apresento as saudações oficiais da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais aos habitantes desse Município
da região Centro-Oeste, um povo digno, que tenho a honra de
representar nesta Casa e que, por duas vezes consecutivas, me
elegeu Prefeito.

A origem de Pará de Minas está ligada aos deslocamentos de
aventureiros e bandeirantes à procura de ouro e pedras preciosas, ao
final do século XVII. O Município surgiu com a descoberta das minas
de Pitangui, local que se tornou centro de migração e riquezas na área
compreendida entre os Rios Paraopeba, São João e Pará. Segundo
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antigos relatos, havia um ponto de pouso situado às margens do
Ribeirão Paciência, onde muitos se fixavam, dedicando-se ao trato da
terra e à criação de animais. Entre os que permaneceram no local,
estava o mercador português Manoel Batista, que a história considera
o fundador da cidade.

Aproximadamente com 85 mil habitantes, Pará de Minas exemplifica
perfeitamente o ideário da mineiridade: ao mesmo tempo que se
mostra progressista, conserva as características que a fazem uma
típica cidade do interior, com seu povo acolhedor e seu patrimônio
histórico preservado.

Nos últimos anos, Pará de Minas consolidou-se como pólo regional,
irradiando para o Centro-Oeste mineiro um modelo de
desenvolvimento sustentável, comprometido com o progresso
econômico e a justiça social. Assim, aos 148 anos, concilia tradição,
modernidade, desenvolvimento e um grande potencial. Conhecida
como a Capital Mineira do Frango, tem sua economia também
baseada na suinocultura, na siderurgia e na metalurgia.

Pará de Minas orgulha-se de ser o berço de personalidades
históricas que muito contribuíram para o progresso de Minas Gerais e
do Brasil. Mais que grandes nomes de seu tempo, são referência para
lideranças da atualidade, que os têm como exemplos de inteligência,
honradez, dignidade, capacidade e liderança política. Benedito
Valadares, Ovídio de Abreu e Melo Cançado são alguns desses
exemplos que ajudaram a fazer de Pará de Minas uma cidade
respeitada e valorizada.

Para marcar o aniversário da cidade, uma programação especial foi
planejada, com eventos diversificados e inaugurações importantes,
entre as quais a do novo terminal rodoviário. Essa grande obra, que
tive a honra de iniciar em minha gestão como Prefeito, será entregue
à população pelo Prefeito Zezé Porfírio, juntamente com o Governador
Aécio Neves, no dia 20 de setembro.

Além dessa realização, outras de fundamental importância para a
melhoria da qualidade de vida da população serão apresentadas nas
áreas de educação, saúde, infra-estrutura, ação social,
desenvolvimento econômico, meio ambiente, esporte, cultura e lazer.

Pará de Minas também vive a movimentação gerada pela 27ª Festa
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Estadual do Frango e pela 7ª Festa do Suíno de Pará de Minas, que
acontecem entre os dias 6 e 9 de setembro. Esses eventos, pelas
oportunidades que apresentam de transações comerciais, integração
dos produtores rurais, desenvolvimento técnico e entretenimento, são
tradicionais no calendário de festas do interior do Estado.

Assim, com intensa e variada programação no mês de seu
aniversário, Pará de Minas está pronta para receber todos aqueles
que querem aproveitar o que a cidade tem de melhor: um povo
acolhedor, viva tradição cultural, bela natureza e inaugurações de
importantes obras. Parabéns pelos 148 anos de história construída
com trabalho, fé, garra e amor!

Parabéns, Pará de Minas, orgulho de nosso coração!
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Lafayette de
Andrada.

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente. Srs. Deputados,
prezados telespectadores da TV Assembléia, peço um minuto da sua
atenção para discorrer brevemente sobre um tema que tem sido
recorrente na Assembléia, e de forma especial, pela bancada da
Oposição. Os eminentes Deputados do PT e do PCdoB, tentando criar
um clima, que não é real, de que deveríamos instalar uma CPI para
apurar as mortes na cadeia de Ponte Nova. É sabido que há poucas
semanas naquela cadeia houve um conflito de gangues, de grupos
rivais, que terminou com a trágica morte de 25 detentos.

A Bancada do PT começou a criar um clima de necessidade de uma
CPI para verificar as condições em que ocorreram aquelas mortes ou
as possíveis omissões do governo no tocante à segurança pública, o
que me levou a fazer uma pesquisa com o objetivo de averiguar os
números. Isso eles nunca mencionaram.

Estão orçados pelo governo de Minas, para o ano de 2007,
investimentos na área de segurança da ordem de R$215.000.000,00.
O governo federal contingenciou os recursos da segurança para
Minas Gerais. Estão previstos recursos da União na área de
segurança pública para o Estado de pouco mais de R$1.500.000,00,
enquanto Minas, neste ano, estará investindo R$215.000.000,00.
Vejam a diferença: o governo de Minas investirá R$215.000.000,00,
enquanto o governo federal investirá R$1.500.000,00.
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Ressalto que esse valor que a União pretende investir aqui não é o
valor que vem sendo investido em nosso Estado, não. A tabela é mais
cruel. O governo federal está sendo muito mais cruel com Minas
Gerais, pois, no ano de 2003, início do governo Aécio, ele investiu na
segurança pública R$15.500.000,00, enquanto o governo de Minas
investiu R$32.000.000,00, ou seja, o dobro - mas a diferença não era
tão díspar. No ano de 2004, o governo de Minas dobrou seu
investimento em segurança pública, passando a investir quase
R$72.000.000,00 - pulou de R$32.000.000,00 para quase
R$72.000.000,00 -, enquanto o governo federal permaneceu nos
mesmos R$15.000.000,00. Vejam a diferença. No ano de 2005, Minas
saltou para R$217.000.000,00 de investimento na segurança pública,
e o governo federal permaneceu com seus R$15.000.000,00
investidos na segurança pública em Minas Gerais. No ano de 2006,
Minas Gerais saltou para quase R$250.000.000,00 de investimentos
na segurança pública, e o governo federal cortou seu investimento,
que já era mínimo, pela metade - seu investimento que, em 2005,
tinha sido de cerca de R$15.000.000,00 foi contingenciado, e ele
aplicou apenas R$8.000.000,00 na segurança pública em Minas. Esse
foi o resultado das ações do governo federal em relação à segurança
pública em Minas Gerais.

E, pasmem os senhores, para o Orçamento de 2007, enquanto
Minas prevê um gasto de R$215.000.000,00 com a segurança pública,
o governo federal não só contingenciou os recursos como também o
fez com o Orçamento: o Orçamento do governo federal para o ano de
2007, na área de segurança pública - os senhores não acreditarão -,
passa em pouco do valor de R$1.000.000,00. Enquanto o governo de
Minas investe mais de R$200.000.000,00 nessa área, o governo
federal diminui seus recursos. Até parece que o Brasil está
prosperando na área de segurança, que estamos atingindo patamares
da Suíça. Mas não é isso, estamos vendo a criminalidade crescer em
todos os recantos do País, enquanto o governo federal contingencia
os recursos da segurança pública.

Em Minas Gerais, Deputado João Leite, o governo do Estado
ofereceu mais de 10 mil vagas presidiárias. No início do governo,
tínhamos algo em torno de 5 mil vagas, e hoje passamos de 17 mil
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vagas em presídios. Desafio os Srs. Deputados: quantos presídios o
governo federal construiu em Minas Gerais? Quantos? Zero. Desafio
os Srs. Deputados: quantos presídios o governo federal construiu no
País nesses últimos anos? Segundo as informações que tenho, foram
dois, que não estão funcionando ainda.

Esse é o saldo do governo Lula relacionado aos investimentos na
área de segurança, e vem aqui a Bancada do PT dizer que é preciso
fazer uma CPI carcerária, uma CPI do investimento da segurança
pública em Minas Gerais. O PT esqueceu que não investe na
segurança; o PT esqueceu que é ele o grande culpado pelo que está
acontecendo com a criminalidade no País. Isso eles não falam. É
muito fácil vir aqui xingar, criticar. Mostrem os números. Mostrem as
planilhas. Mostrem a realidade e verão o governo catastrófico do PT
na área da segurança pública.

O Deputado João Leite (em aparte) - Obrigado pelo aparte,
Deputado Lafayette de Andrada. Quando V. Exa. se refere aos
presídios federais, V. Exa. está totalmente correto. Tive oportunidade
de conhecer a grade, quais são os crimes que estão sendo cometidos
em Minas Gerais. Citando o exemplo que V. Exa. apontou, de Ponte
Nova, em que 60% dos presos que lá estavam foram encarcerados
pelos arts. 12 e 33, tráfico de drogas, com relacionamento com a
Colômbia. Isso é crime federal. Esses presos tinham de estar em
presídio federal. Quantos presídios federais há em Minas Gerais?
Como V. Exa. disse, zero. Não há investimento. Temos contrabando
de armas. O governo federal deveria ter uma atenção especial com
Minas Gerais porque 25% da malha rodoviária federal está em Minas
Gerais. Não temos homens da Polícia Rodoviária Federal para
guardar as nossas estradas. Então, temos contrabando de armas nas
nossas estradas, temos tráfico de drogas, todos crimes federais. Hoje,
em Minas Gerais, há os presos do art. 12, os do art. 33, misturados
com os do art. 155, que é furto sem violência. Temos hoje uma
verdadeira universidade do crime no nosso país, sem aporte, sem
presença.

Para o governo federal, parece que não é com ele. E é, os crimes
são federais. Está previsto na nossa Constituição, mas o governo Lula
abandonou a segurança. Concordo com V. Exa.
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O Deputado Lafayette de Andrada - Obrigado pelo aparte, eminente
Deputado João Leite. V. Exa. é um baluarte nesta Assembléia
Legislativa.

Concedo aparte ao Deputado Zé Maia, representante do Triângulo.
O Deputado Zé Maia (em aparte) - Deputado Lafayette de Andrada,

cumprimento V. Exa. pelo pronunciamento, complementado pela
intervenção do Deputado João Leite. V. Exa. faz realmente uma
radiografia dos investimentos na área de segurança pública em Minas
e no Brasil.

Quero dar um testemunho, já que nos últimos dois anos da última
legislatura estive na Comissão de Segurança Pública desta Casa e
pude acompanhar ali os investimentos do governo de Minas Gerais,
do Governador Aécio Neves, na segurança pública. V. Exa. lembrou
muito bem, apenas em quatro anos, o Governador Aécio Neves abriu
mais de 10 mil vagas nas penitenciárias e nos presídios do Estado de
Minas Gerais, quando, ao longo da história do Estado, todos os
governos juntos haviam construído apenas 5 mil vagas.

Então, vir aqui fazer discurso sobre a questão isolada de Ponte
Nova... Se há problemas nos presídios e nas cadeias de Minas
Gerais, certamente eles não foram criados no atual governo. Ao
contrário, se cada governante deste Estado tivesse dado a atenção
especial que o Governador Aécio Neves deu, certamente teríamos
vagas sobrando no Estado de Minas Gerais. Ainda há o programa
Cinturão de Segurança Pública, implementado por este governo, a
integração das polícias do nosso Estado, a ampliação do efetivo da
Polícia Militar para 51 mil homens, aprovada por esta Casa, um
projeto enviado pelo Governador Aécio Neves.

Por outro lado, V. Exa. lembrou bem que o governo federal
contingencia os recursos da segurança pública. E mais do que isso,
os recursos que vieram do governo para o Estado de Minas Gerais
são muito pequenos, medíocres. Se o governo do Estado de Minas
Gerais estivesse esperando recursos do governo federal, certamente
não teríamos nenhum investimento na área de segurança pública.

Nesse quesito, como em vários outros, Deputado Lafayette de
Andrada, o Governador Aécio Neves avançou muito nestes quatro
anos.
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Parabéns pelo depoimento: V. Exa. descreve aqui, com realidade, a
questão da segurança pública em Minas e no Brasil.

O Deputado Lafayette de Andrada - Obrigado, Deputado Zé Maia.
Antes de conceder aparte ao Deputado Paulo Guedes, gostaria de
dizer que esses investimentos trazidos pelo governo de Minas na área
da segurança pública surtiram resultados. Enquanto os índices de
criminalidade estão crescendo no País todo, em Minas Gerais, no ano
de 2006, registramos uma queda de 10,36% nos crimes violentos. Na
Região Metropolitana de Belo Horizonte a taxa de crimes violentos
caiu 16,64% em comparação aos anos de 2006 com 2005. Em Belo
Horizonte, a queda registrada foi de 17,5%. Ou seja, Minas aponta o
caminho. Mais uma vez Minas lidera. Minas altiva mostra como é
governar, para que e como funciona o choque de gestão. Minas lidera,
Minas aponta o caminho.

Concedo aparte ao Líder da Minoria, Deputado Paulo Guedes.
O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Obrigado, Deputado

Lafayette de Andrada. Queria apenas discordar de parte de seu
pronunciamento e dos Deputados que também o apartearam.
Primeiro, V. Exa. se esqueceu de dizer que segurança pública é dever
e obrigação do Estado. A educação e outros setores são
compartilhados entre governo federal, Estados e Municípios, mas
segurança pública não.

Portanto o governo de Minas e as forças de segurança do Estado de
Minas Gerais têm de assumir a responsabilidade pelo que aconteceu
em Ponte Nova. Não adianta querer jogar a culpa, mais uma vez, no
governo federal. Seu partido é especialista em pedir CPI no
Congresso Nacional. Para qualquer coisa que acontece, no outro dia
já tem uma CPI pronta, e o governo federal deixa a CPI acontecer. Já
aconteceram mais de 20, e ainda temos umas 10 em andamento. Esta
é a única Casa legislativa do País que não tem nenhuma CPI
funcionando. Aqui é proibido fazer CPI. Quem assina, no outro dia, é
obrigado a retirar.

V. Exa. disse que o Deputado João Leite mencionou que aqui, em
Minas Gerais, não há nenhuma penitenciária federal. Gostaria de
lembrar que seu partido esteve no governo por oito anos. À época,
vocês tinham o governo do Estado e a Presidência da República.
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Tiveram uma bela oportunidade de construir aqui um presídio federal,
mas não o fizeram. O segundo mandato do Presidente Lula está
apenas começando. Com certeza vamos procurar fazer uma
intervenção junto ao governo para que construa em Minas uma
penitenciária federal. Ainda está em tempo. A omissão do PSDB e do
PFL foi de oito anos. Estiveram no poder e nada fizeram. Não
podemos culpar o governo federal pela falta de segurança pública.

Falando em segurança pública, gostaria de pedir, mais uma vez, que
olhem para o Norte de Minas, para cidades como Manga e toda
aquela região, que, quando têm Juiz, não têm Delegado, e, quando
têm Delegado, não têm Promotor nem policiais. É importante
olharmos para a segurança pública no Estado de Minas Gerais, que
está um caos. Lamentamos a imprensa não divulgar isso como mostra
a realidade.

O Deputado Lafayette de Andrada - Agradeço ao eminente
Deputado Paulo Guedes, mas discordo frontalmente, porque não
aceito, não admito dizer que o governo federal não tem suas
obrigações em relação à segurança pública. O governo federal, que
agora diminuiu no Orçamento os investimentos para Minas Gerais no
quesito segurança pública, no ano passado orçou e contingenciou;
orçou, não gastou e não deixou gastar. É importante deixar aqui os
dados. Minas Gerais construiu 11 penitenciárias e 12 presídios, um
investimento de mais de R$112.000.000,00. Tínhamos uma frota de
cerca de 4 mil veículos, e, hoje, nossa frota é de mais de 11 mil
veículos.

Sr. Presidente, meu tempo estourou e não devo delongar-me, mas
está mostrado, de forma cabal, contundente, eloqüente, que Minas
investe na segurança. Mas o governo federal não o faz. Muito
obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Mosconi.

O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
telespectadores da TV Assembléia, representantes da imprensa aqui
presentes; gostaria, em primeiro lugar - e faço isso com pesar -, de
anunciar o falecimento do Dr. Benedictus Mário Mourão ocorrido neste
final de semana em Poços de Caldas. Pessoa muito querida e
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respeitada na cidade e em toda a região. Médico ilustre, que morreu
com mais de 90 anos, deixando uma história na cidade.

Um médico de renome nacional e internacional, um grande
conhecedor - dos poucos no Brasil e fora do Brasil - de um setor da
medicina pouco conhecido, mas muito útil: o termalismo. E ele colocou
a qualidade da cidade de Poços de Caldas, que tem as suas águas
termais e sulfurosas, numa posição de destaque nacional e
internacional. Portanto, é com muito pesar que comunico o
falecimento do Dr. Benedictus Mário Mourão, nesse final de semana,
em Poços de Caldas.

Gostaria também, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados, de relatar a esta Casa a visita do Governador Aécio
Neves a Poços de Caldas, na última segunda-feira, anteontem, para
inaugurar, com sua equipe de governo, com Fuad Noman, Secretário
de Transportes e Obras Públicas, e Sebastião Navarro, Prefeito da
cidade, uma importante e central obra, uma grande trincheira no
Centro de Poços de Caldas, muito importante para a infra-estrutura da
cidade e para a melhoria das condições de seu trânsito. Trata-se de
uma obra já reivindicada há muitos anos pela população, para facilitar
sua vida. O Governador Aécio Neves resolveu aceitar essa solicitação
e viabilizou recursos para sua construção. Portanto, foi feita de uma
maneira exemplar, é uma obra esteticamente bonita, muito
apresentável, que agradou muito à população da cidade.

Naquela oportunidade, o Governador Aécio Neves teve também um
contato bastante agradável, conforme vimos, com a população e com
lideranças da região - inúmeros Prefeitos e Vereadores. O povo de
Poços de Caldas recebeu o Governador da melhor maneira possível,
e ele teve oportunidade de anunciar novas obras realizadas pelo seu
governo naquela cidade.

Em contato com os Prefeitos, também manifestou a disposição de
seu governo de continuar realizando obras importantes em toda a
Minas Gerais e na nossa região do Sul de Minas. Especificamente
para Poços de Caldas, anunciou a liberação de recursos e a
marcação da data de realização da licitação para a construção do
hemocentro regional e a duplicação da Policlínica, além de outras
obras do Estado para aquela região. Portanto, é com satisfação que
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comunico a esta Casa e a toda a Minas Gerais a visita do Governador
Aécio Neves a Poços de Caldas, na última segunda-feira.

Gostaria ainda de abordar um tema polêmico, que está sendo
assunto diário em Brasília, a possibilidade de votação, hoje ou
amanhã, da prorrogação da Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira - CPMF -, sobre a qual toda a população
brasileira tem muito interesse, e que envolve diretamente a questão
da saúde. Essa contribuição foi criada no governo Fernando Henrique
Cardoso, sendo Ministro, na ocasião, o Prof. Adib Jatene, grande
médico brasileiro. Naquela oportunidade, como a saúde vivia em
dificuldade, o que já vem se estendendo há tantos anos, ele criou a
CPMF - e teve o apoio e a compreensão do Congresso para isso -, a
fim de que pudesse tirar a saúde da situação em que se encontrava.
Houve um grande desgaste do Ministro e do Congresso, porque, de
certa maneira, a mídia e os empresários ficaram contra essa
aprovação. Mas a CPMF tinha o objetivo de financiar o sistema de
saúde do Brasil, e era temporária. Lamentavelmente, os recursos
dessa contribuição foram, gradativamente, sendo levados da área da
saúde para outros setores, e de tal maneira que, hoje, ela tem uma
expressão relativa no que diz respeito ao financiamento do setor de
saúde no Brasil.

Agora, a CPMF está sendo motivo de uma discussão ampla no
Congresso e na sociedade brasileira em geral. Ontem, quatro
Ministros do governo Lula foram ao Congresso para convencer os
parlamentares da importância de sua aprovação neste momento, e
também o atual Ministro da Saúde, José Gomes Temporão.

Senti certa inibição por parte do Ministro da Saúde, que não
consegue falar sobre a CPMF com a ênfase que deveria ter, uma vez
que tem plena consciência de que os recursos eram escassos para o
sistema de saúde. Sabemos que a CPMF naturalmente possui várias
direções e hoje serve, lamentavelmente, para discurso. Essa é que é
a verdade. Serve para nomear o Presidente de Furnas; aliás, foi
nomeado num acordo, num entendimento entre o governo federal e o
PMDB. Não quero criticar o PMDB, que utilizou esse argumento. Não
há uma gota de água na represa de Furnas que não seja de Minas
Gerais. Pela primeira vez na história, nomeou-se um Presidente que
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não é mineiro e o nosso Estado ficou fora da direção de Furnas.
Parece-me um desprestígio inaceitável e inexplicável para Minas
Gerais.

O saudoso mineiro Juscelino Kubitschek, grande Presidente da
República, construiu essa represa. Foi uma doação para todo o País,
para o sistema energético do Brasil. Infelizmente, ficamos de fora da
direção de Furnas de forma inexplicável.

Agora a CPMF serve também para motivo de discurso, para o
Ministro ir até lá chorar a questão da saúde, mostrar as mazelas e a
miséria da saúde brasileira à vista de toda a população. Aliás, vemos
lamentavelmente o problema chegar a Belo Horizonte. Greves que se
iniciaram no Nordeste estão-se estendendo até a nossa Capital. Por
meio da imprensa, vimos hoje que vários profissionais da saúde já
estão-se pondo nessa posição de greve e, portanto, trazendo o
problema de uma maneira mais aguda para o nosso Estado.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Deputado Carlos Mosconi,
gostaria de agradecer-lhe o aparte. O seu pronunciamento é muito
atual. Eu, V. Exa. e os Deputados Hely Tarqüínio e Doutor Rinaldo
fazemos parte da Comissão de Saúde e estamos notando, sentindo
uma grande inquietação na área da saúde do nosso Estado. Como já
disse algumas vezes, o que está acontecendo no Nordeste segura e
certamente deverá ocorrer na região Sudeste. Aí, será o caos.

A Comissão de Saúde está em constante e permanente contato com
o Secretário Marcus Pestana, que também está preocupado. Quando
participamos das reuniões, notamos que, em nível de governo federal,
as providências que estão sendo tomadas para coibir, estancar essa
rebelião ocorrida no Nordeste brasileiro infelizmente estão muito
acanhadas. Uma das formas de o governo dar garantia ao povo
brasileiro de que está atento e de que agirá é por meio da CPMF. No
meio do sufoco, da pressão das greves e das manifestações da classe
médica, da sociedade médica brasileira e da imprensa, liberou de
afogadilho R$2.000.000.000,00. Só que não há programa, nenhuma
pauta em suas mãos para saber o que fará com esse dinheiro. “Vou
liberar R$50.000.000,00 para Alagoas, R$30.000.000,00 para o Ceará
e mais R$70.000.000,00 para Pernambuco” - na verdade, isso
significa que o dinheiro está sendo liberado “no grito”. Isso não
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funciona. O caos está sendo instalado, hospitais maiores e prontos-
socorros não suportam mais a situação, e os médicos já não querem
mais trabalhar para o SUS com uma tabela que foi criada há 10 anos.
A verdade é essa.

Deputado Carlos Mosconi, só queria cumprimentá-lo pelo
pronunciamento. A Comissão de Saúde está atenta. Estamos
mantendo contatos; aliás, manteremos um importante contato agora
para trazer essa experiência para Minas Gerais. Espero que
possamos dar uma pequena contribuição. Graças a Deus, temos um
Secretário que está atento. É necessário mexer um pouco com a
bancada federal e atiçar a Frente Parlamentar de Saúde, da qual o
nosso Deputado Rafael Guerra está à frente, para que tenhamos o
mínimo, ou seja, aquela luzinha no fim do túnel, e não aconteça no
Sudeste o que aconteceu no Nordeste. Se não, infelizmente, o caos
será instalado. Muito obrigado.

O Deputado Carlos Mosconi - Agradeço muito ao Deputado Carlos
Pimenta o aparte. Cumprimento-o tanto por sua atuação aqui no
Plenário como por sua atuação muito ativa, participativa e eficiente na
Comissão de Saúde desta Casa.

Para encerrar o meu pronunciamento, Sr. Presidente, quero dizer
que os R$2.000.000.000,00 que estão sendo liberados pelo governo
federal, na realidade, estão sendo descontingenciados. Os
R$4.000.000.000,00 do Orçamento original da saúde foram
contingenciados. O governo, agora, está descontingenciando
R$2.000.000.000,00. Portanto, ficaremos R$2.000.000.000,00 abaixo
do zero, abaixo do que seria lícito o governo federal liberar. Há, então,
R$2.000.000.000,00 a serem liberados. Quer dizer, a falta é muito
grande.

Como disse o Deputado Carlos Pimenta, qual é o projeto, qual é o
programa para a liberação desse dinheiro? O que vai acontecer?
Dizem que talvez haja um aumento da tabela do SUS.

Quero dizer que tudo isso está ocorrendo, Deputado Carlos
Pimenta, no bojo da aprovação da CPMF. Se ela for aprovada hoje ou
amanhã, depois de amanhã, acabou a conversa, voltaremos para a
triste realidade do que é a saúde neste país.

Lamento, Sr. Presidente, voltar a este assunto; é que ele é de
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tamanha gravidade que precisaria ficar aqui todo o tempo, sem
esmorecer, para levantar essa questão e a fim de sensibilizar o
governo federal para atender à solicitação da população brasileira.

Quer dizer, a situação está-se tornando cada vez mais grave.
Estamos vendo cirurgias cardíacas paradas porque ninguém
consegue fazer esse procedimento delicado, de altíssima
complexidade com a tabela paga pelo SUS. Nenhum hospital
sobrevive e nem consegue realizá-las.

Dá-me pena ouvir o Ministro quando diz que talvez possamos fazer
um reajuste. Vejam que a expressão é “talvez”.

Em Belo Horizonte, vimos funcionários da saúde da Prefeitura
Municipal, como dentistas, enfermeiras, auxiliares de saúde, entrando
em greve no dia de ontem. Isso ocorre porque a situação vai
chegando aqui e se alastrando pelo País inteiro. Isso não é um caso
ou outro, não. Está-se transformando numa triste rotina em nosso
país. Essa é que é a verdade. Temos de lamentar muito essa
situação.

Nessa questão entra uma outra discussão, o discurso para a
regulamentação da Emenda nº 29. Esse assunto nunca está presente.
O Ministro diz que são problemas dos Estados e dos Municípios. Mas,
em primeiro lugar, queremos dizer que essa emenda tem de ser
regulamentada em Brasília, no governo federal. Depois virá para o
Estado.

Então, tudo isso vira motivo de discussão no Congresso com um
único objetivo, que não é o de resolver o problema da saúde no País.
É isso que quero lamentar aqui, meus caros Deputados. Isso entra lá
para ser manobra de negociação para aprovação da CPMF. Depois,
não se sabe para onde vai essa contribuição e o que ela significa para
a saúde. Lamentavelmente, é uma pena ter de reconhecer que não
significará nada para a saúde.

O Deputado João Leite (em aparte) - Obrigado, Deputado Mosconi.
V. Exa. fala dessa tribuna com a autoridade de autor da Emenda nº
29. V. Exa., durante anos, lutou para que a saúde recebesse recursos.
Assim, todos temos de ouvi-lo, pois V. Exa. tem autoridade para tratar
desse assunto.

Lembro aqui a fala do Presidente da Frente Parlamentar da Saúde,



439

lamentando que o governo federal esteja contingenciando e
bloqueando recursos da saúde. É lamentável o que estamos
presenciando no Brasil. Há constantemente apelo de pessoas a nós
que somos Deputados para conseguir uma ajuda para serem
atendidas. Isso é lamentável.

A sua palavra, Deputado Mosconi, é muito importante neste
momento. Aguardamos ansiosamente que o governo federal
descontingencie os recursos e os invista na saúde da nossa
população. Parabéns por sua manifestação e pela Emenda nº 29.
Esperamos que ela seja efetivada com a regulamentação.

O Deputado Carlos Mosconi - Agradeço as palavras do Deputado
João Leite. Realmente, a Emenda nº 29 é fruto de uma fusão de uma
proposta de emenda à Constituição, de minha autoria, e de outra do
Deputado Eduardo Jorge, do PT de São Paulo. Hoje, ele não está
mais no PT. Houve uma fusão das duas propostas, que, após
aprovadas, transformaram-se na Emenda à Constituição nº 29. A
promulgação dessa emenda ocorreu no ano 2000. Posteriormente, em
2001, foram feitas discussões acerca de sua regulamentação.
Todavia, Deputado João Leite, infelizmente tal regulamentação não
ocorreu até hoje.

Essa não-regulamentação é inexplicável diante de uma emenda
aprovada, cuja discussão foi enorme e demandou tempo, além de
envolver todo o País, o governo, o setor de saúde e as autoridades da
área econômica. Ao final, a emenda foi aprovada, mas,
lamentavelmente, não foi regulamentada até o dia de hoje. E a
conseqüência disso pode ser percebida, infelizmente.

O Deputado Rafael Guerra, Presidente da Frente Parlamentar da
Saúde, tem-se levantado em Brasília buscando a regulamentação
dessa emenda porque, embora não seja, sozinha, a solução dos
problemas, amenizará a situação e contribuirá muito para que os
problemas da saúde sejam minimizados. Nem isso está ocorrendo.
Como podemos notar, os problemas, lamentavelmente, estão
aumentando a cada momento para grande sofrimento da população
brasileira. Vimos o caso de uma gestante que morreu, com o filho,
porque não conseguiu dar à luz. Ela não encontrou guarida nem
socorro em lugar nenhum, e estamos falando de uma Capital
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brasileira.
É lamentável que isso aconteça a todo momento, sem uma ação

enérgica, firme e forte do governo federal, que teima em não liberar
recursos suficientes para o atendimento, pelo menos de forma
razoável, no setor da saúde do País. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, cidadãs e cidadãos que acompanham os trabalhos da
Assembléia, ouvi atentamente o debate inicial travado neste Plenário,
sobre a segurança pública em Minas Gerais, mas venho à tribuna
analisar essa questão sob outro prisma, em que pese ao fato de o
debate anterior ser oportuno e necessário.

Vejam bem, Deputados e Deputadas, o que de mais eficaz podemos
fazer para evitarmos a criminalidade e a marginalidade, no meu
entendimento, é exatamente ampliar a rede de proteção social, de
políticas públicas sociais, particularmente as voltadas para a
juventude brasileira.

Gostaria de abordar esse tema, porque hoje, há alguns minutos, o
Presidente Lula, do PT, acabou de lançar em nosso país o Projeto
Integrado da Juventude, o Pró-Jovem. Tínhamos no Brasil, com o
governo Lula, seis projetos voltados diretamente para a juventude:
Agente Jovem, Pró-Jovem, Saberes da Terra, voltado para o jovem do
campo, Juventude Cidadã, Consórcios da Juventude e Escola de
Fábrica. Estes três relacionados com a qualificação profissional.

Defendemos essa unificação na elaboração do programa de
governo do segundo mandato do Presidente Lula. É verdade que o
governo Lula avançou no primeiro mandato, ao criar esses seis
programas. Mas a unificação desses programas e uma gestão
intersetorial deles conferem maior efetividade e racionalidade na sua
aplicação. Foi exatamente isso que o Presidente Lula anunciou hoje.

Hoje, esses programas foram integrados. Todos atenderão pelo
nome de Pró-Jovem, em quatro modalidades: Pró-Jovem
Adolescente, que atende ao jovem de 15 a 18 anos, o antigo Agente
Jovem; Pró-Jovem Urbano, para o jovem das grandes e médias
cidades; Pró-Jovem Campo, para o jovem do meio rural, estimulando
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a pedagogia da alternância, as escolas-famílias agrícolas muito
vinculadas à área da educação; e o Pró-Jovem Trabalhador, que é a
consolidação de iniciativas de formação profissional.

Há no Brasil 4.250.000 jovens, Deputados Weliton Prado e Carlin
Moura, jovens Deputados desta Casa, os quais não concluíram o
ensino fundamental. A maioria de jovens desempregados, jovens
negros, jovens que serão cooptados pelo tráfico de drogas, jovens que
morrerão queimados, se o poder público não implementar políticas de
atenção no momento certo. É exatamente isso que o Presidente Lula
e o PT estão fazendo no País.

Para se ter uma idéia, hoje o governo Lula atende, nesses seis
programas, 500 mil jovens pobres. A proposta do Programa Integrado
de Juventude lançado hoje fará com que até o final do ano de 2010
4.250.000 jovens pobres tenham oportunidade em sua vida, com
apoio à educação, com uma bolsa de R$100,00 sujeita à
condicionalidade, não na forma de poupança, que o jovem resgatará
só daqui a três anos, como é o modelo de Minas Gerais, mas com
resgate todo mês, para ele continuar na escola ou para ele voltar para
a escola, porque muitos não freqüentam a escola. São os jovens que,
pelos infortúnios, pela dificuldade financeira, pela desagregação
familiar, não tiveram oportunidade de sentar-se nos bancos das
escolas, como a maioria dos jovens brasileiros.

Em termos de recursos, hoje o governo federal gasta nesses seis
programas R$500.000.000,00. No Orçamento do ano que vem, o
governo federal gastará R$1.500.000.000,00 com o Pró-Jovem. Para
o ano de 2010, conforme consta no plano plurianual, estão previstos
aproximadamente R$5.000.000.000,00 para essas quatro
modalidades do Pró-Jovem. O importante é que é um programa
intersetorial.

O Agente Jovem hoje se torna o Pró-Jovem Adolescente, focará
famílias com filhos dessa idade que recebem o Bolsa-Família com a
obrigatoriedade de freqüentarem a escola, com o apoio dos serviços
socioeducativos nos centros de referência da assistência social. O
Pró-Jovem Adolescente será coordenado pelo Ministro Patrus
Ananias, que atenderá, no ano que vem, quase 500 mil jovens nessa
modalidade do programa. Saltará de 150 mil jovens para 500 mil
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jovens atendidos.
O Pró-Jovem Urbano terá oficinas, pontos de cultura e facilitará o

retorno do jovem ao ensino fundamental. O Pró-Jovem Trabalhador
terá oficinas de qualificação profissional, facilitando o retorno do jovem
ao ensino fundamental e, depois, às escolas técnicas
profissionalizantes.

Desafio o competente Deputado Lafayette de Andrada a comparar
não o número de presídios construídos, mas quantas escolas técnicas
profissionalizantes os oito anos do tucanato construíram no País,
quantas escolas técnicas profissionalizantes o PSDB construiu em
Minas Gerais. Quantas vagas pelo Pró-Uni o governo do PSDB abriu
no Brasil? Quantas extensões universitárias ou universidades federais
foram criadas? Quantas vagas no ensino infantil foram criadas?

A melhor política para prevenir a marginalidade é investir no ser
humano, no social. É essa a comparação que quero fazer em um dia
muito apropriado, quando o jovem Pedro, nascido e criado no
Taquaril, em Belo Horizonte, representando esses 4 milhões de jovens
beneficiados pelo Presidente Lula, pelos seus Ministros e pelas suas
políticas públicas, agradeceu ao Presidente por ter tido a oportunidade
que muitos não tiveram, pois foram assassinados precocemente pelo
tráfico de drogas.

Em Minas Gerais, a média de homicídios entre adultos é de 19 por
grupo de 100 mil. Quando analisamos na faixa etária da juventude, ela
é de 44 por 100 mil. É o PT, esse partido que carrega uma estrela,
partido que hoje tem o Presidente da República, partido ao qual sou
filiado há 23 anos, e com muito orgulho, que promove essa revolução
social, pacífica e democrática no País.

O Brasil já cumpriu, antes de 2015, uma das metas do milênio, que
era reduzir a pobreza em metade da indigência absoluta,
principalmente com os programas de transferência de renda.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, em boa hora o
governo federal do Presidente Lula unificou os programas voltados
para a juventude. Deputada Elisa Costa, o principal é que é por meio
de uma mensagem de projeto de lei a ser aprovado pelo Congresso
Nacional. O Estado de Direito constrói-se com políticas públicas
permanentes. Faz parte da democracia a alternância de poder, mas
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as boas políticas públicas devem continuar.
O Presidente Lula não quer o Pró-Jovem como uma doação, um

favor ou uma generosidade pessoal do Presidente. Quer como uma
política pública votada e aprovada pelo Congresso Nacional. É esse o
governo que o PT faz para o Brasil; são essas as conquistas que os
jovens brasileiros estão tendo neste dia.

Quero desafiar os representantes da Oposição conservadora,
neoliberal, do DEM, do PSDB, a comparar os números no âmbito da
educação. O Presidente Lula beneficiará 4.250.000 jovens com o Pró-
Jovem. Quantos jovens hoje estão efetivamente atendidos pelo
programa Poupança Jovem no Estado de Minas Gerais? Aliás, um
programa que precisa avançar. Já é uma opção interessante.

No ano passado, nós o aprovamos na revisão do PPAG. Não sou
daqueles que criticam apenas porque é uma iniciativa de outro partido.
As boas iniciativas devem também ser elogiadas. Já é um avanço o
governo de Minas sinalizar para um programa de transferência de
renda, ainda que seja para o jovem receber somente depois de três
anos. Mesmo assim é melhor que não ter nenhum programa.
Compararemos proporcionalmente, é evidente, e não em número
absolutos, os jovens beneficiados pelo Pró-Jovem em Minas Gerais e
os jovens beneficiados pelo Poupança Jovem do governo estadual.

Sendo assim, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, na condição de
militante do PT desde 1984, com 43 anos de idade e 23 de filiação ao
PT, quero dizer que me orgulho muito de ser petista, orgulho-me de
integrar a base de um governo que está hoje beneficiando as pessoas
mais pobres e os jovens do meio rural; que priorizou a agricultura
familiar, ampliando de R$2.000.000.000,00 para R$12.000.000.000,00
os recursos destinados a esse setor; que assentou mais de 400 mil
famílias, fazendo a verdadeira reforma agrária tão necessária ao
nosso país; que, somente hoje, coloca na universidade 300 mil jovens
pobres, por meio do Pró-Uni - 136 mil negros conheciam universidade
somente assistindo à televisão -; que criou a universidade de Mucuri e
do Jequitinhonha na cidade de Teófilo Otôni; que, até 2010, vai
inaugurar 150 escolas técnicas profissionalizantes, como fará em
Valadares, Almenara, Araçuaí, Muriaé, Contagem, e como já fez em
Congonhas e tantas outras cidades do Estado de Minas Gerais.



444

A melhor política social que existe é exatamente investir na
educação e garantir o direito humano à alimentação. E vem a elite
dizer que isso é assistencialismo; essa elite que deixa de gorjeta, nas
altas rodas que freqüenta, o valor do Bolsa-Família. Defendemos esse
governo para os pobres. Governo é para todos, mas deve dar ênfase
aos mais pobres, aqueles que mais precisam. Temos o mineiro Patrus
Ananias como Ministro, melhor Prefeito que Belo Horizonte já teve e
que hoje comanda tão bem o Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome.

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, fiquei muito orgulhoso hoje,
principalmente porque um jovem do Taquaril, beneficiado pelos
programas do governo federal, agradeceu ao Presidente Lula e, ao
final, Deputado Carlin, fez um pedido. Vejam o avanço de consciência:
todo o mundo esperava que solicitasse outro programa, mas sabem o
que ele disse? “Presidente Lula, gostaria de ganhar um exemplar do
livro “Memória e Ditadura”, porque quero conhecer a verdadeira
história do golpe militar e daqueles que sofreram, para que possamos
hoje celebrar a revolução social e pacífica que o PT e os partidos
aliados estão fazendo em nosso país.” Muito obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, Deputado José Henrique,
cumprimento os Deputados e as Deputadas e parabenizo o Deputado
André Quintão por sua fala, principalmente quanto ao anúncio do
programa integrado para a juventude brasileira, depois de várias
iniciativas do governo do Presidente Lula e do PT, que lançou o Plano
de Aceleração do Crescimento, primeiro planejamento a colocar o
Estado brasileiro como indutor do desenvolvimento.

Em seguida, lançou o Plano de Desenvolvimento da Educação,
integrado com um conjunto de políticas públicas, que vêm, de fato,
contribuir para a cidadania brasileira, a emancipação dos
trabalhadores e a clara priorização dos mais pobres deste  país;  e o
Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania - Pronasci -,
que tem por objetivo investir R$6.700.000.000,00 na prevenção e na
repressão à violência. Sssão planos discutidos com a sociedade, a
partir da experiências dos Municípios, dos especialistas no assunto e
dos setores de segurança pública dos Estados, para que tenhamos a
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construção de um programa, com cidadania.
Esse projeto ou programa vai investir, prioritariamente, nas regiões

metropolitanas deste país. A Região Metropolitana de Belo Horizonte
faz parte do Pronasci, ou seja, faz parte da segurança pública, e uma
das prerrogativas, das prioridades dos Estados, é exatamente a
segurança pública. Poucas prerrogativas têm os Estados brasileiros, e
uma delas é a segurança pública; cuidar para que, efetivamente, haja
proteção e segurança ao cidadão e à cidadã de Minas Gerais.

Dessa forma, é preciso destinar recursos para custear a segurança
pública nos Municípios, porque o que temos ouvido, em cada
Prefeitura que visitamos em Minas Gerais, Deputado André Quintão, é
que quem está custeando a segurança pública, colocando gasolina
nas viaturas e pagando o aluguel dos Delegados é o Município, sendo
isso prerrogativa e responsabilidade do governo de Minas Gerais.

Ainda assim, o compromisso com o povo é nacional na hora de
combater a violência; a segurança também é uma responsabilidade
nacional. Dessa forma, o Presidente Lula lançou esse plano nacional,
que vai cuidar especialmente dos jovens - como disseram os
Deputados André Quintão e Carlin Moura -, nas periferias das médias
e das grandes cidades deste país; e também cuidar para que as
mães, do Projeto Mães da Paz, possam receber do Estado a
proteção, para evitar que os filhos caiam na violência e na
criminalidade.

Esse esforço de integrar as políticas públicas de educação, de
segurança pública e de transferência de renda ajuda a construir um
novo Brasil, uma nova experiência cidadã, assim como a possibilidade
de termos um país verdadeiramente para todos.

É preciso discutir, sim, o problema da segurança pública em Minas
Gerais. Não é possível haver uma comissão da CPI Carcerária que
tenha de se deslocar de Brasília até Minas Gerais, a fim de discutir a
trágica morte de 25 pessoas carbonizadas em uma cadeia pública de
Minas Gerais, sendo esse dever nosso, da Assembléia Legislativa -
dever legislativo -, e dos cidadãos de Minas Gerais. O nosso papel é
investigar e descobrir as causas e conseqüências da omissão do
Estado em relação a esse fato trágico ocorrido em Minas Gerais; no
entanto, aqui, não conseguimos investigar, porque somos proibidos de
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fiscalizar.
O papel do Legislativo é fiscalizar e investigar as causas e as

políticas mais importantes e traduzi-las em ações concretas para o
povo de Minas Gerais.

Isso é um abuso para Minas Gerais. Até parece que esse fato não
está acontecendo em Minas, e sim no Rio de Janeiro ou em qualquer
outro Estado do Brasil. Mas a verdade é que ele aconteceu aqui;
essas mortes aconteceram aqui. Por isso, quando falamos em
prevenção, é porque não queremos que os jovens cheguem às
cadeias públicas, mas tenham oportunidade de emprego e educação,
em uma escola prazerosa, e possam, assim, construir o seu futuro.

Queremos que Minas aponte o futuro para a juventude a partir dos
recursos e dos projetos do Presidente Lula e do Ministro Patrus, como
bem disse nosso companheiro André. Se Minas quer pensar seu
futuro, precisa ter um plano de enfrentamento no combate à violência
e à pobreza e incluir socialmente milhares de trabalhadores que ainda
precisam do cuidado e da proteção do Estado. Queremos um governo
democrático popular, voltado para as causas populares, a exemplo do
que o Presidente Lula está fazendo no Brasil. Assim também deveria
ser o governo de Minas, mais democrático, e não autoritário, um
governo em que o povo seja ouvido.

Além de discutir a importância da segurança pública, das
investigações e de se fazer um CPI para discutir o que ocorreu em
Ponte Nova, onde tantos jovens e cidadãos morreram carbonizados,
também queremos discutir alguns fatos que estão acontecendo na
Assembléia e que merecem nossa atenção. Deputados Carlin e
André, demais Deputados e todos os que nos ouvem neste momento,
devemos ter cuidado em relação à aprovação dos projetos que
passam por esta Casa, para que não sejam votados a toque de caixa
nem de maneira imediatista, podendo prejudicar o povo de Minas
posteriormente.

Quero fazer um registro na presença do Deputado André Quintão,
pois foi sua a primeira iniciativa de abordar essa questão em Plenário.
Há algum tempo, quando fizemos uma audiência pública para tratar
do Fundomaq, alertávamos que era muito importante e justo que os
Municípios tivessem recursos para adquirir equipamentos e máquinas
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para promover o desenvolvimento rural e contribuir para as estradas.
Achávamos importante que o Estado tivesse, inicialmente, pensado na
alternativa de contribuir para os Municípios. Alertávamos que ali havia
um problema legal, que era inconstitucional. Mas também achávamos
importante que os Municípios fossem beneficiados. Porém, agora,
temos um problema para resolver.

O problema foi aquele apontado pelo Deputado André, pela bancada
do nosso partido e pelo Deputado Padre João: Minas Gerais precisa,
efetivamente, solucionar o impedimento que os Municípios têm para
conseguir recursos federais, recursos do Programa de Intervenções
Viárias - Provias -; e também o impedimento que o governo do Estado
está tendo para obter investimentos nacionais e até internacionais. É
preciso que se resolva a questão do “leasing” comercial que foi
estabelecido com os Municípios de Minas Gerais.

De fato, a melhor solução, apontada por nossa bancada, é que haja
doação para todos os Municípios de Minas Gerais, para todas as
Prefeituras que alugaram suas máquinas e implementos. Ainda
defendemos mais: que seja uma doação com ressarcimento daquilo
que os Municípios já pagaram. Hoje, o custo desse projeto é de
R$200.000.000,00. Cerca de R$50.000.000,00 já foram recebidos
pelo Estado de Minas por esse aluguel.

Portanto, é preciso resolver esse impedimento legal dos Municípios
com o governo federal, porque o Tesouro Nacional entendeu
claramente que esse “leasing” fere a Lei de Responsabilidade Fiscal e
está impedindo os Municípios de fazerem novos investimentos, novos
financiamentos, novos convênios e de obter novos recursos federais.
O Estado deve resolver, o mais rápido possível, a situação das
Prefeituras de Minas e também do próprio Estado para que não haja
novos impedimentos.

Queremos que a solução venha o mais rápido possível e que as
Prefeituras de Minas Gerais realmente recebam a doação desses
equipamentos, dessas máquinas, patróis e tratores, para que tenham
mais recursos e possam aplicá-los em políticas direcionadas a outras
áreas, como o transporte escolar; a segurança pública, para a qual o
Estado não está enviando recursos aos Municípios; a infra-estrutura
urbana; e a pavimentação. Enfim, que haja recursos para outras
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políticas de que nossos Municípios necessitam.
Quero, então, deixar registrado que acho essa a melhor alternativa

que tem o Estado, do ponto de vista legal, para resolver essa questão
em relação a esse fundo, ao Fundomaq e aos equipamentos de Minas
Gerais.

Por fim, quero abordar um tema muito importante para nós:
historicamente, as Bancadas do PT e do PCdoB vêm fazendo na
Assembléia esse debate sobre os repasses para a saúde, a
responsabilidade do governo de Minas Gerais com relação à saúde.
Hoje mesmo fazíamos esse debate pela TV Assembléia.

Pela Constituição, a responsabilidade dos Estados, assim como do
Estado de Minas Gerais, é de 12% na saúde; a responsabilidade dos
Municípios é de 15%. Com certeza, a maioria dos Municípios mineiros
já estão investindo em saúde com muito mais de 15%. A grande
maioria já está além dos 15%, ao passo que o governo de Minas
Gerais não está gastando os seus 12%. Não podemos maquiar os
recursos do governo de Minas Gerais para a saúde, dizendo que
aquilo que é arrecadado nas tarifas da Copasa, pagas pelo
consumidor mineiro, vem somar-se à arrecadação e que isso
corresponde aos 12% na saúde. Isso não pode significar compromisso
com a saúde.

Às pessoas que dizem, como o próprio governo, que, para que se
tenha saúde em Minas Gerais, é preciso aprovar-se a Emenda no 29,
quero dizer que achamos importante a aprovação dessa emenda, pois
assim haverá mais recursos para todo o mundo: do governo federal,
dos Estados e dos Municípios. Mas, Deputados André Quintão e
Carlin Moura, para ter compromisso com a saúde, basta ter vontade
política. Isso significa aplicar 12% e promover a política social em
Minas Gerais. Podemos ter os hospitais mais bem equipados,
podemos ter mais medicamentos, mais programas de saúde da
família para trabalhar a prevenção, mais especialidades na saúde em
Minas Gerais. E sabemos que a saúde em Minas Gerais não vai bem,
mas mal, e que precisa de investimentos, boa gestão e mais
compromisso político do Estado de Minas Gerais.

O Deputado Carlin Moura (em aparte) - É apenas para ilustrar, nobre
Deputada Elisa Costa, o descumprimento da Emenda no 29 por parte



449

do governo de Minas Gerais. Recentemente, a Polícia Federal
determinou o bloqueio de R$376.000.000,00 do Fundo de
Participação dos Estados, justamente em razão do descumprimento
reiterado por parte do governo de Minas Gerais da Emenda no 29. A
população, sofrida, está pagando caro por esse descumprimento, pois
a cada dia que passa vem menos dinheiro para a saúde. E depois
vêm os Deputados do PSDB e do DEM com a demagogia de
combater a CPMF, porque, na verdade, não querem que o dinheiro
para o investimento em saúde chegue ao cidadão comum. Então,
essa notícia é para reforçar as suas palavras: Minas Gerais insiste em
descumprir a Emenda no 29, que prevê o investimento de 12% do
Orçamento na saúde.

A Deputada Elisa Costa - É exatamente esse debate, Deputado
Carlin Moura, que a bancada vem fazendo ao longo dos anos.
Tentamos até abrir uma CPI da saúde, mas não conseguimos.
Também o Tribunal de Contas já está questionando a posição do
governo de Minas, e, agora, vem a Justiça Federal bloqueando
R$376.000.000,00 - o que só vem agravar os problemas da saúde -,
pelo descumprimento, mais do que da Emenda no 29, do compromisso
político de Minas Gerais com a saúde, com as políticas sociais e de
assistência e com o povo mineiro, especialmente os mais pobres e os
trabalhadores.

Então, queremos registrar a nossa preocupação com Minas:
queremos Minas com justiça social, com participação popular e com
democracia. Em Minas, queremos respirar liberdade. Muito obrigada.
* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a

Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Leitura de Comunicações
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
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comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Transporte - aprovação, na 23ª Reunião Ordinária, em 4/9/2007, dos
Requerimentos nºs 1.010, 1.012 e 1.019/2007, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva; e de Direitos Humanos e de Segurança Pública -
encaminham o relatório parcial das atividades destinadas a debater o
desaparecimento de crianças e adolescentes em Minas Gerais, nos
anos de 2005 a 2007, aprovado do dia 21/8/2007 (Ciente. Publique-
se.), cujo teor é o seguinte:

RELATÓRIO PARCIAL DAS REUNIÕES CONJUNTAS DAS
COMISSÕES DE DIREITOS HUMANOS E DE SEGURANÇA

PÚBLICA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS, DESTINADAS A DEBATER O DESAPARECIMENTO DE

CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM MINAS GERAIS, NOS ANOS DE
2005, 2006 E 2007

Sumário
1 - Introdução
2 - Políticas Públicas de Identificação e Busca de Pessoas

Deseparecidas
2.1 - Legislação Federal e Mineira Vigente e Projetos de Lei em

Tramitação na ALMG
3 - A Proteção à Criaça e ao Adolescente no Ordenamento Jurídico

Brasileiro
3.1 - O Desaparecimento de Crianças e de Adolescentes
4 - Trabalhos Realizados - de 10/4/2007 a 21/8/2007
5 - Conclusões e Recomendações
1 - Introdução
Por meio de requerimento dos Deputados Durval Ângelo e Sargento

Rodrigues, aprovado nas Comissões de Direitos Humanos e de
Segurança Pública, respectivamente em 29/3/2007 e 3/4/2007, foi
instituída uma sistemática de reuniões conjuntas das duas Comissões,
para debater o desaparecimento de crianças e adolescentes no
Estado, nos anos de 2005, 2006 e 2007.

Conforme recomendado no relatório final da “Comissão Especial das
Pessoas Desaparecidas”, cujos trabalhos foram concluídos em
14/12/2006, as Comissões de Direitos Humanos e de Segurança
Pública ficaram responsáveis pelo acompanhamento permanente das
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investigações policiais dos casos de desaparecimento, sob a
responsabilidade da Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida,
da Corregedoria da Polícia Civil e do Departamento de Operações
Especiais − Deoesp. Em razão do incremento do número de
desaparecimentos de crianças e adolescentes no Estado nos últimos
dois anos, apesar dos esforços e do sucesso dos trabalhos realizados
pela Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida, e, ainda, da
gravidade das novas denúncias, ainda sob investigação policial, que
envolvem o desaparecimento das crianças Pedro Augusto Santos
Prates Beltrão e Daniel Almeida da Silva, as Comissões resolveram
concentrar esforços na busca de informações sobre a motivação do
desaparecimento de crianças e adolescentes no Estado, com vistas a
contribuir com o sistema público de identificação e busca de
desaparecidos e de responsabilização dos possíveis envolvidos.

Todas as reuniões foram acompanhadas pelo Centro de Apoio
Operacional das Promotorias de Justiça de Direitos Humanos - CAO-
DH -, pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da
Infância e da Juventude - CAO-IJ -, pela Divisão de Referência da
Pessoa Desaparecida e pela Divisão de Crimes contra a Vida.

Os casos das crianças Pedro Augusto Santos Prates Beltrão e
Daniel Almeida da Silva foram tratados em separado por serem, de
um lado, representativos dos crimes atrelados ao desaparecimento de
crianças e adolescentes e, de outro, por apresentarem fortes indícios,
quanto à motivação e autoria, que os aproximam.

Embora essas crianças tenham origem social e hábitos bastante
diferentes, ambas podem ter sido vítimas de uma ação criminosa
caracterizada por rapto seguido de violência sexual e sacrifício em
ritual místico.

A criança Pedro Augusto Santos Prates Beltrão, de 12 anos,
desapareceu em 7/8/2006, nas imediações da Rua da Bahia com Rua
Goiás, no Centro de Belo Horizonte, a 200 metros de sua residência,
quando se dirigia a uma papelaria, com o objetivo de comprar material
escolar. Denúncia de possível homicídio da criança foi apresentada
perante a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente.
Inquérito policial destinado a apurar suposto homicídio dessa criança
tramita na Corregedoria de Polícia Civil. Tal apuração, no início dos
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trabalhos destas Comissões, encontrava-se sob a responsabilidade da
Delegacia de Crimes Contra a Vida. A juízo destas Comissões, a
investigação, em vista de elementos intrínsecos à hipótese levantada,
seria realizada de maneira mais eficiente pela Corregedoria, razão
pela qual na reunião 12/6/2007 foi requerida a providência. Mediante o
Ofício nº 1181/gab/2007, o Chefe da Polícia Civil informou o
atendimento ao requerido.

Chegaram a estas Comissões cópias do Inquérito Policial nº
1043430/2007, que transcorreu perante a 30ª Delegacia Secional de
Polícia de Sabará, e do Procedimento Preliminar nº 002/2006, da
Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida, do Departamento de
Investigações, ambos referentes ao caso de Daniel.

Daniel Almeida da Silva teria desaparecido em 8/7/2006. Em
16/7/2006 foi registrada notícia de seu desaparecimento por meio do
Boletim de Ocorrência - BO - nº 0647732, encaminhado à Divisão de
Referência de Pessoa Desaparecida, do Departamento de
Investigações da Polícia Civil. Em 13/7/2006, contudo, seu corpo já
havia sido encontrado, sem identificação, boiando às margens do Rio
Arrudas, no Município de Sabará, consoante registro no BO nº
0636702, encaminhado à 30ª Delegacia Seccional de Polícia de
Sabará. Nos termos do exame de corpo de delito - Laudo de
Necropsia nº 73752/06 -, verificou-se que a criança teria morrido de
causa indeterminada, sem elementos para se afirmar o meio ou o
instrumento que produziu a morte. Nesse documento consta, todavia,
que, entre outros aspectos observáveis em um cadáver em fase
avançada de decomposição, a criança estava desnuda, estavam
ausentes órgãos como laringe, faringe, traquéia, esôfago e coração,
assim como houve perda da arquitetura anatômica que impossibilitou
identificar órgãos, entre os quais a genitália interna.

Ressalte-se, nesse caso, que o desaparecimento da criança ocorreu
em contexto de vulnerabilidade social, carência material e desamparo
familiar. A criança, de 7 anos de idade, circulava sozinha pelas ruas
ou, como na data em que desapareceu, acompanhada de seu irmão
mais velho, de 11 anos. A notícia de seu desaparecimento somente
ocorreu oito dias após o evento.

Observe-se, ainda, que o inquérito policial conduzido pela 30ª
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Delegacia Seccional somente foi aberto em 13/7/2007, ocasião em
que os trabalhos destas Comissões já se encontravam em fase
avançada. Verifica-se, nos autos, que o trabalho de investigação se
resumiu à coleta de testemunhos e à juntada de alguns documentos
técnicos, como os laudos de exame de DNA, odontológico, pesquisa
de espermatozóides, além do exame de corpo de delito. Não foi
produzido o “laudo de local de crime”, instrumento indispensável para
o trabalho policial. O procedimento conduzido pela Divisão de
Referência da Pessoa Desaparecida produziu a maior parte dos
dados levantados. Aponte-se que os modos de autuação e
processamento dos procedimentos policiais, incluindo o inquérito
policial, revelam, em algumas situações, falhas formais, tais como
ausência de ordem cronológica, de numeração ou dos despachos de
origem de documento.

Com a conclusão dos trabalhos, as duas Comissões formaram a
convicção de que existem fortes indícios de que o desaparecimento
dessas duas crianças tiveram a mesma motivação, podendo ter sido
cometidos pelos mesmos autores, e que envolveria possível sacrifício
de vítimas em rituais místicos, o que, aliás, encontra-se sob
investigação.

Após ter ouvido mais de uma dezena de testemunhas, familiares e
denunciantes em caráter reservado, em face do envolvimento de
crianças e adolescentes como vítimas ou testemunhas e, ainda, para
garantir o sigilo das informações prestadas, as duas Comissões
concluíram pelo envio de todos os depoimentos colhidos e de toda a
documentação a elas oferecida à Corregedoria da Polícia Civil e ao
CAO-DH, no intuito de auxiliar esses órgãos nas investigações
atualmente sob sua responsabilidade.

2 - Políticas públicas de identificação e busca de pessoas
desaparecidas

A Secretaria Nacional de Justiça - SNJ -, do Ministério da Justiça,
coordena a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de
Pessoas, instituída pelo Decreto Federal nº 5.948, de 16/10/2006, que
aprova essa Política e institui o Grupo de Trabalho Interministerial com
o objetivo de elaborar proposta do Plano Nacional de Enfrentamento
ao Tráfico de Pessoas - PNETP. A elaboração dessa Política contou
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com a participação de 11 ministérios, além do Ministério Público
Federal e do Ministério Público do Trabalho, bem como de 50
organizações da sociedade civil, que apresentaram contribuições.

Para os efeitos da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de
Pessoas, adota-se a expressão “tráfico de pessoas” conforme o
Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime
Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e
Punição do Tráfico de Pessoas, em especial Mulheres e Crianças, que
o define como o recrutamento, o transporte, a transferência, o
alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou
uso da força ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao
engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou à
entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o
consentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre outra para
fins de exploração. A exploração incluirá, no mínimo, a exploração da
prostituição de outrem ou outras formas de exploração sexual, o
trabalho ou serviços forçados, escravatura ou práticas similares à
escravatura, a servidão ou a remoção de órgãos (Anexo do Decreto
Federal nº 5.948). Ainda segundo essa Política, o consentimento dado
pela vítima é irrelevante para a configuração do tráfico de pessoas.

A meta da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de
Pessoas é combater esse tráfico de forma coordenada e sistemática,
além de sensibilizar a sociedade brasileira sobre o tema. A Política
define ações a serem implementadas por órgãos e entidades públicos
em diversas áreas, como Justiça e Segurança Pública, Educação,
Saúde, Assistência Social e Direitos Humanos. As principais ações a
serem implementadas são a proteção às vítimas e testemunhas do
tráfico de pessoas, além do treinamento de funcionários federais,
principalmente diplomatas, na identificação e no auxílio às vítimas no
exterior. São, ainda, objeto da ação dessa Política, a promoção de
campanhas contra o turismo sexual e de políticas culturais com foco
em ações educativas de prevenção ao tráfico internacional de
pessoas.

Segundo a SNJ, o objetivo é unir os esforços da esfera federal no
combate a esse tipo de crime, que atinge principalmente as mulheres
brasileiras, exploradas sexualmente em países como Itália, Portugal e
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Espanha.
O tráfico de pessoas constitui hoje a terceira atividade comercial

ilícita mais lucrativa no mundo, depois do contrabando de drogas e de
armas, movimentando cerca de US$31.600.000.000,00 anualmente.
De acordo com a Organização Internacional do Trabalho - OIT -,
estima-se que 2.450.000 de pessoas sejam vítimas de exploração em
todo o mundo, sendo que 43% delas são subjugadas para a
exploração sexual e 32% para o trabalho escravo. Ainda segundo
essa fonte, entre 600 mil e 800 mil mulheres, homens e crianças são
traficados por fronteiras internacionais a cada ano.

O Ministério da Justiça também mantém, em parceria com a
Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da
República, por meio da Subsecretaria de Promoção dos Direitos da
Criança e do Adolescente - SPDCA -, um cadastro de crianças e
adolescentes desaparecidos em todo o território nacional, com vistas
a implantar a Rede Nacional de Identificação e Localização de
Crianças e Adolescentes Desaparecidos.

O sistema público de busca e identificação de pessoas
desaparecidas no Estado de Minas Gerais é coordenado pela Polícia
Civil, no âmbito da Secretaria de Estado de Defesa Social. O art. 34, §
1º, da Lei nº 13.341, de 28/10/99, criou a Divisão de Referência da
Pessoa Desaparecida, na Secretaria de Estado de Segurança Pública,
com o objetivo de coordenar as ações para a solução dos casos de
desaparecimento de pessoas no Estado. Com a reforma
administrativa, promovida no início de 2003, essa Divisão passou a
integrar a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.

A Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida conta com
estrutura administrativa satisfatória, mas demanda recursos humanos
e logísticos para garantir maior eficácia às investigações. Entende-se,
ainda, ser necessário investir na capacitação de pessoal para o
exercício específico do acolhimento dos familiares e para conferir
maior agilidade aos procedimentos investigatórios. A Divisão conta
com um cadastro virtual de pessoas desaparecidas, com identificação
de nome, idade, sexo, data, local, descrição e histórico do evento do
desaparecimento. Embora esse cadastro seja eficiente, é urgente que
ele se integre aos sistemas de atendimento da Polícia Militar e do
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Corpo de Bombeiros, permitindo o compartilhamento das informações
entre todos os atores envolvidos na localização e identificação de
pessoas desaparecidas.

O cadastro citado foi instituído pela Lei nº 15.432, de 3/1/2005,
regulamentada pelo Decreto nº 44.310, de 5/6/2006, com o objetivo de
conferir agilidade e eficácia à busca de pessoas que tenham
desaparecido no território do Estado. Essa lei discrimina ações
relativas à coleta de dados e à alimentação do cadastro, além
daquelas destinadas à divulgação de fotos e outros dados referentes
às pessoas desaparecidas. Segundo o art. 2º dessa lei, o Sistema de
Comunicação e Cadastro de Pessoas Desaparecidas do Estado de
Minas Gerais deverá conter nome, filiação, data de nascimento dos
desaparecidos e dados como altura, peso, cor dos olhos, dos cabelos
e da pele, sinais característicos e outros, além de fotos, circunstâncias
do desaparecimento e endereço de pessoas para contato. A lei obriga,
ainda, todos os órgãos públicos do Estado a reservar espaço em suas
repartições, nos locais de maior visibilidade e circulação de pessoas,
para a afixação de cartazes ou similares, contendo identificação,
fotografia e dados das pessoas desaparecidas (art. 3º). Além disso, os
veículos de comunicação impressa, televisiva, radiofônica e eletrônica
dos Poderes do Estado deverão destinar espaço para a divulgação
dos dados das pessoas desaparecidas (art. 4º). A lei determina
também que os estabelecimentos de saúde no Estado, sejam públicos
ou privados, além de entidades de assistência social, comuniquem de
imediato à Secretaria de Estado de Defesa Social a entrada de
pessoa inconsciente ou em situação de confusão mental, além de
discriminar ações específicas para o caso de crianças e adolescentes
sem referências familiares ou desacompanhados. No que diz respeito
especificamente às crianças e aos adolescentes, essa lei determina
ações particulares, que foram detalhadas neste relatório, no capítulo
reservado aos desaparecimentos infanto-juvenis.

A fim de conferir maior agilidade e eficácia à identificação e
localização de pessoas desaparecidas e visando à operacionalização
do disposto na Lei nº 15.432, no início de 2006 foi criada a campanha
“Volta, vem viver outra vez a meu lado”, coordenada pela Polícia Civil.
A campanha conta com uma página eletrônica; sistema de recepção
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de denúncias e de informações sobre pessoas desaparecidas, por
telefone (0800-2828-197) ou comunicação eletrônica; manutenção de
cadastro de pessoas desaparecidas, com fotos e dados pessoais;
divulgação de cartazes nas instituições e nos meios de comunicação
públicos, com fotos de pessoas desaparecidas; estímulo à adesão de
parceiros para a impressão de fotos de pessoas desaparecidas em
embalagens e demais instrumentos de mídia publicitária, entre outras
ações. O maior mérito dessa campanha foi o de aumentar o número
de casos solucionados no Estado, e, segundo a Delegada Titular da
Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida, espera-se que na
próxima fase da campanha os resultados sejam ainda mais efetivos.
Ainda de acordo com a Delegada, a campanha contribuiu para
diferenciar o desaparecimento voluntário daquele de causa criminosa,
o que também colabora para agilizar os procedimentos investigatórios.
Segundo dados coletados na página eletrônica da campanha −

www.desparecidos.mg.gov.br −, no último ano, por meio da
campanha, foram solucionados 487 casos de desaparecimento de
adultos e idosos, além de 317 de crianças e adolescentes. Embora
não se direcione especificamente aos casos de desaparecimentos
infanto-juvenis, essa campanha foi instituída em resposta ao
determinado pela Lei nº 15.432 e, fundamentalmente, em resposta à
pressão de pais de crianças e adolescentes desaparecidos.

A Lei nº 13.764, de 30/11/2000, que dispõe sobre a busca das
pessoas desaparecidas que menciona, estabelece, em seu art. 1º, que
no caso de pessoa desaparecida menor de 16 anos ou portadora de
deficiência física, mental ou sensorial, a autoridade policial
competente e os órgãos de segurança pública deverão dar início à
busca imediatamente após a comunicação de seu desaparecimento.

A reserva de espaço, no interior dos ônibus intermunicipais, para a
afixação de cartazes sobre pessoas desaparecidas e para a
divulgação de mensagens de interesse público é objeto da Lei nº
15.026, de 19/1/2004.

Outro programa que pode ser classificado como integrante desse
sistema público é o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes
Ameaçados de Morte no Estado, autorizado pela Lei nº 15.473, de
28/1/2005. Embora não se refira especificamente à busca e à
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identificação de crianças e adolescentes desaparecidos, podemos
afirmar que esse programa contribui para a prevenção de
desaparecimentos infanto-juvenis em razão de autoria, testemunho ou
vitimação de ato infracional ou atividade criminosa. O mesmo se pode
afirmar em relação ao Programa de Proteção a Vítimas e
Testemunhas Ameaçadas de Morte, que estabelece proteção similar
aos adultos.

Os avanços da violência homicida nas últimas décadas são
explicados pelo aumento dos homicídios contra os jovens. Essa
situação se agrava quando crianças e adolescentes se envolvem em
algum ato infracional ou quando são vítimas ou testemunhas de
alguma ação delituosa. São muitos os casos em que, por omissão do
próprio Estado, crianças e adolescentes ameaçados de morte acabam
por engrossar as estatísticas dos desaparecimentos e das execuções
sumárias, praticadas por grupos de extermínio, pelas organizações de
narcotraficantes e por redes de exploração sexual. Também resultam
em ameaças de morte e homicídios os conflitos entre grupos rivais,
em liberdade ou no interior de unidades de cumprimento de medida
socioeducativa de internação. Há, ainda, a grave situação daqueles
que pretendem abandonar a prática de atividades ilícitas e se vêem
constrangidos a nelas permanecer em função de ameaças de morte.
Com a Lei nº 15.473, pretende-se atuar preventivamente, dando-se
proteção àqueles que se encontram sob ameaça de morte.

2.1 - Legislação federal e mineira vigente e projetos de lei em
tramitação na ALMG

Legislação Federal
Decreto Federal nº 5.948, de 16/10/2006. Aprova a Política Nacional

de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e institui o Grupo de
Trabalho Interministerial com o objetivo de elaborar proposta do Plano
Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas - PNETP.

Lei Federal nº 8.069, de 13/7/90. Dispõe sobre o Estatuto da Criança
e do Adolescente - ECA - e dá outras providências.

Legislação Estadual
Lei nº 10.501, de 17/10/91. Dispõe sobre a Política Estadual dos

Direitos da Criança e do Adolescente, cria o Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências.
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Lei nº 11.397, de 6/1/94. Cria o Fundo para a Infância e a
Adolescência - FIA.

Lei nº 13.341, de 28/10/99. Dispõe sobre a organização da
Governadoria do Estado e da Secretaria de Estado da Casa Civil e
Comunicação Social, cria a Secretaria de Estado de Turismo, extingue
a Secretaria de Estado de Assuntos Municipais, cria unidades
administrativas nas Secretarias de Estado de Segurança Pública e de
Justiça e de Direitos Humanos (cria a Divisão de Referência da
Pessoa Desaparecida).

Lei nº 13.764, de 30/11/2000. Dispõe sobre a busca das pessoas
desaparecidas que menciona.

Lei nº 15.026, de 19/1/2004. Dispõe sobre a reserva de espaço para
mensagens de interesse público em ônibus intermunicipais.

Lei nº 15.432, de 3/1/2005. Institui o Sistema de Comunicação e
Cadastro de Pessoas Desaparecidas.

Lei nº 15.473, de 28/1/2005. Autoriza a criação do programa de
proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte no Estado
e dá outras providências.

Lei Delegada nº 112, de 25/1/2007. Dispõe sobre a estrutura
orgânica da Administração Pública do Poder Executivo do Estado e dá
outras providências.

Decreto nº 44.310, de 5/6/2006. Regulamenta a Lei nº 15.432, de
3/1/2005, que institui o Sistema de Comunicação e Cadastro de
Pessoas Desaparecidas.

Projeto de lei em tramitação na Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais

Projeto de Lei nº 225/2007. Dispõe sobre a obrigatoriedade de a
Loteria Mineira destinar pelo menos 50% dos seus bilhetes lotéricos à
divulgação de informações sobre pessoas desaparecidas.

Autor: Deputado Alencar da Silveira Jr.
Situação: vetado totalmente (aguardando designação de comissão

especial).
Projeto de Lei nº 193/2007. Dispõe sobre a publicação, nos

classificados dos jornais locais, de advertência quanto à exploração
sexual de crianças e adolescentes. Autor: Deputado Alencar da
Silveira Jr. Situação: pronto para a ordem do dia em Plenário.
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Projeto de Lei nº 359/2007. Determina a instalação de sinalização
educativa em rodovias da malha viária estadual, rodovias delegadas e
rodovias federais sob a administração do Estado. Autor: Deputado
Durval Ângelo. Situação: aguardando parecer em comissão.

Projeto de Lei nº 1.227/2007. Dispõe sobre a obrigatoriedade de
hotéis e similares afixarem placas de advertência sobre a exploração
sexual de crianças e adolescentes. Autor: Deputado Tiago Ulisses.
Situação: aguardando parecer em comissão.

3 - A proteção à criança e ao adolescente no ordenamento jurídico
brasileiro

A Constituição da República, de 1988, e a Lei Federal nº 8.069, de
13/7/90, conhecida como Estatuto da Criança e do  Adolescente -
ECA -, caracterizam, de forma inovadora na legislação brasileira, as
crianças e os adolescentes como sujeitos de direitos.

O art. 227 da Constituição da República estabelece que é dever da
família, da sociedade e do Estado assegurarem à criança e ao
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de se responsabilizarem por colocar esses sujeitos
a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão.

Conforme dissemos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que
regulamenta o art. 277 da Constituição da República, define as
crianças e os adolescentes como sujeitos de direitos, em condição
peculiar de desenvolvimento, que demandam proteção integral e
prioritária por parte do Estado, da sociedade e da família, e não como
objetos passivos da intervenção, do controle e da repressão da
família, da sociedade e do Estado. A promoção e a garantia desses
direitos independem da situação legal da relação dos pais das
crianças e dos adolescentes, de sua origem social ou condição
econômica.

Considerar as crianças de até 12 anos e os adolescentes de 12 a 18
anos (excepcionalmente até 21) como pessoas em condição peculiar
de desenvolvimento representa uma das mais importantes conquistas
em favor desses cidadãos. Significa que, além de todos os direitos
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que desfrutam os adultos e que sejam aplicáveis à sua idade, as
crianças e os adolescentes têm ainda direitos especiais, aqueles
destinados à prevenção da ocorrência de ameaça ou violação de seus
direitos e, ainda, à sua proteção em relação a situações de risco
pessoal ou social.

A prevenção especial diz respeito à regulação do acesso à
informação, às diversões e aos espetáculos, em razão de sua
condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, e também a
produtos e serviços acessíveis por crianças e adolescentes, além da
autorização para viajar. No que diz respeito especificamente ao
acesso a produtos e serviços, o ECA proíbe a venda e a oferta a
crianças e adolescentes, entre outros produtos, de armas, munições e
explosivos; bebidas alcoólicas e demais produtos que possam causar
dependência física ou psíquica; além de proibir a hospedagem de
criança e de adolescente em hotel, motel, pensão e estabelecimentos
congêneres, salvo se autorizado ou acompanhado dos pais (arts. 81 e
82). Quanto à autorização para viajar, a criança (pessoa de até 12
anos) só poderá viajar desacompanhada dos pais ou responsável
para fora da comarca onde resida com expressa autorização judicial;
em se tratando de viagem para o exterior, essa determinação atinge
também os adolescentes (art. 83).

A proteção às crianças e aos adolescentes que se encontram em
situação de risco pessoal ou social é operacionalizada por meio da
política de atendimento. Segundo o ECA, a política de atendimento às
crianças e aos adolescentes inclui três tipos de medidas: no art. 101,
as medidas protetivas − destinadas a crianças e adolescentes em
situação de risco pessoal e social; no art. 112, as medidas
socioeducativas − destinadas a adolescentes a quem se atribua o
cometimento de ato infracional; e no art. 129, as medidas pertinentes
aos pais e aos responsáveis − destinadas aos pais e aos
responsáveis que não estejam cumprindo seus deveres em relação às
crianças e aos adolescentes sob sua responsabilidade.

As medidas protetivas, disciplinadas e discriminadas,
respectivamente, nos arts. 98 e 101 do ECA, destinam-se às crianças
e aos adolescentes que tiveram seus direitos ameaçados ou violados
pela sociedade, pelo Estado, por seus pais ou responsáveis ou em
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razão da própria conduta e, nesses casos, são aplicadas pelos
conselhos tutelares, isolada ou cumulativamente.

Finalmente, ao estabelecer prioridade absoluta na garantia dos
direitos das crianças e dos adolescentes, o ECA determina a primazia
em receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; a
precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância
pública; a preferência na formulação e na execução das políticas
sociais públicas; e, por fim, a destinação privilegiada de recursos
públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à
juventude.

O ECA revoga a antiga legislação do período autoritário, inscrita no
Código de Menores, que se orientava pela doutrina da situação
irregular, segundo a qual as crianças e os adolescentes em condição
de exclusão social, fossem eles abandonados, maltratados ou
infratores, encontravam-se em irregularidade, portanto eram
merecedores de práticas assistencialistas ou correcionais repressivas.
As diretrizes do ECA, diferentemente, se pautam na doutrina de
proteção integral, que entende que as crianças e os adolescentes são
sujeitos de direitos próprios e necessitam de condições de vida,
cuidados e proteção especiais. De acordo com a doutrina de proteção
integral, estará sim em situação irregular, de ilegalidade, a família ou o
Estado que transgredirem ou negligenciarem os direitos das crianças
e dos adolescentes. Para tanto, o Estatuto prevê uma
institucionalidade própria, estruturada em rede, com a participação de
organizações da sociedade e do Estado, com funções distintas, mas
complementares, nas áreas de garantia ao acesso a direitos
universais e inclusivos, e de defesa jurídica, política e social a toda
criança e adolescente que tiver direito ameaçado ou violado.

De acordo com o ECA, o conselho tutelar é órgão permanente e
autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Em cada
Município, deverá haver pelo menos um conselho tutelar,
encarregado, entre outras atribuições, de aplicar as medidas de
proteção às crianças e aos adolescentes e as medidas pertinentes
aos pais ou aos responsáveis, de assessorar o Poder Executivo local
na elaboração da proposta orçamentária referente ao atendimento dos
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direitos da criança e do adolescente, de encaminhar ao Ministério
Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal
contra esses direitos e, ainda, de encaminhar à autoridade judiciária
os casos de sua competência.

O ECA prevê também a criação de conselhos municipais, estaduais
e nacional dos direitos da criança e do adolescente,
responsabilizando-os pela deliberação e pelo controle da política para
esse segmento, em seus respectivos níveis de atuação. Dessa forma,
a função dos conselhos de direito é bastante complexa, por incluir
desde atividades de natureza preventiva e compensatória, ao propor
políticas, até atividades que visam ao controle da implementação e da
execução dessas mesmas políticas. A criação dos conselhos de
direitos para as três esferas de governo, com a participação da
sociedade, de forma paritária, em sua composição, é uma das
diretrizes da política de atendimento, conforme o art. 88, II, do ECA.

O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Minas Gerais - Cedca-MG -, instituído pela Lei nº 10.501, de 1991,
tem como atribuições, previstas em seu art. 7º: formular a política
estadual dos direitos da criança e do adolescente, fixando prioridades
para a consecução das ações, a captação e a aplicação de recursos;
zelar pela execução da política estadual dos direitos da criança e do
adolescente; cumprir e fazer cumprir, em âmbito estadual, o Estatuto
da Criança e do Adolescente e as normas constitucionais pertinentes;
indicar as prioridades a serem incluídas no planejamento global do
Estado, em tudo que se refira às condições de vida da criança e do
adolescente ou que possa afetá-las; incentivar a articulação entre os
órgãos governamentais responsáveis pela execução das políticas de
atendimento à criança e ao adolescente; propor, incentivar e
acompanhar programas de prevenção e atendimento biopsicossocial
às crianças e aos adolescentes vítimas de negligência, maus tratos,
exploração sexual, tortura, pressão psicológica ou intoxicação por
efeito de entorpecentes e drogas afins, e outros que possam
prejudicar a sua dignidade; registrar as entidades não governamentais
e os programas governamentais voltados para a criança e o
adolescente, fazendo cumprir as normas previstas no Estatuto da
Criança e do Adolescente; sugerir ou opinar sobre as alterações que
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se fizerem necessárias na estrutura orgânica dos órgãos de
administração direta responsáveis pela execução da política estadual
dos direitos da criança e do adolescente; incentivar e apoiar a
realização de eventos, estudos e pesquisas no campo de promoção,
proteção e defesa da criança e do adolescente; propor a inclusão no
Orçamento do Estado de recursos destinados à execução das
políticas e dos programas de atendimento à criança e ao adolescente
e de capacitação permanente dos profissionais de quaisquer
instituições envolvidas no atendimento a crianças e adolescentes.

As principais atividades a serem desenvolvidas pelos Conselhos
Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCAs -,
conforme a legislação, são: criação e implantação do conselho tutelar;
diagnóstico da situação da infância e da adolescência no Município;
elaboração de diretrizes para as políticas de atendimento relativas às
medidas de proteção e às medidas socioeducativas; formulação de
programas para o atendimento das políticas sociais básicas; e
promoção de eventos para a capacitação de conselheiros. Os
CMDCAs estão também encarregados do cadastro, controle e
fiscalização das entidades responsáveis pelo atendimento à criança e
ao adolescente no Município.

Os Estados e o Distrito Federal, conforme o art. 145 do ECA,
poderão criar varas especializadas e exclusivas da infância e da
juventude, dotando-as de infra-estrutura. O Juiz da Infância e da
Juventude ou o Juiz que vier a exercer essa função, na forma da lei de
organização judiciária local, é a autoridade judiciária competente para
dirimir as questões afetas aos direitos da criança e do adolescente,
conforme atribuições previstas no art. 148 do Estatuto da Criança e do
Adolescente.

O Ministério Público atua em nome da sociedade como órgão
defensor e promotor dos direitos da criança e do adolescente. No
exercício de suas funções, os Promotores de Justiça terão livre
acesso a todo local onde se encontre criança ou adolescente. O
Ministério Público atua, então, em todos os processos judiciais em que
houver interesses de crianças e adolescentes envolvidos, além de
executar importante função, ao propor ações civis públicas em defesa
de seus interesses coletivos.
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As entidades de atendimento, governamentais e não
governamentais, são responsáveis pela execução de programas de
atendimento e de proteção às crianças e aos adolescentes e deverão
ser registradas e fiscalizadas pelos conselhos de direitos e pelos
conselhos tutelares. As organizações da sociedade integram essa
rede de proteção tanto pela via da prevenção e do atendimento direto
quanto pela elaboração de pesquisas e estudos, com vistas a
subsidiar a elaboração de políticas públicas de garantia e defesa dos
direitos da criança e do adolescente. Adotam como estratégia de ação
a mobilização da sociedade, a articulação em redes de organizações
não governamentais e governamentais, a participação na formulação
e na implementação de políticas públicas e, particularmente, a
participação nos conselhos previstos pelo ECA, como espaço, por
excelência, de exercício do controle da sociedade sobre as ações
estatais.

3.1 - O desaparecimento de crianças e de adolescentes
Segundo a Secretaria Especial de Direitos Humanos - SEDH -, da

Presidência da República, embora não haja dados consolidados que
traduzam a exata dimensão do fenômeno, estima-se que
aproximadamente 40 mil ocorrências de desaparecimento de crianças
e adolescentes sejam registradas anualmente nas delegacias de
polícia de todo o País. Ainda que a grande maioria desses casos seja
solucionada rapidamente, existe um percentual significativo, entre
10% e 15%, em que crianças e adolescentes permanecem
desaparecidos por longos períodos de tempo e, às vezes, jamais são
reencontrados.

Com vistas a exercer sua responsabilidade na proteção e na
promoção dos direitos das crianças e dos adolescentes, a Secretaria
Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, por meio
da Subsecretaria de Promoção dos Direitos da Criança e do
Adolescente - SPDCA -, está implantando a Rede Nacional de
Identificação e Localização de Crianças e Adolescentes
Desaparecidos, visando a constituir um cadastro nacional de casos,
criar e articular serviços especializados de atendimento ao público e
coordenar um esforço coletivo e de âmbito nacional para busca e
localização dos desaparecidos.
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A SEDH mantém uma estatística nacional sobre o desaparecimento
de crianças e adolescentes no Brasil, com dados desde 1º/1/2000,
discriminados em casos solucionados e os ainda sem solução.
Importa, ainda, informar que essa base de dados estabelece uma
tipologia dos desaparecimentos infanto-juvenis, interessante para a
qualificação dos casos e a otimização das estratégias de investigação,
que descrevemos a seguir: fuga do lar - conflitos familiares; conflitos
de guarda - subtração de incapaz; rapto consensual - fuga com
namorado(a); perda por descuido, negligência, desorientação;
situação de abandono - situação de rua; vítima de acidente,
intempérie, calamidade; tráfico para fins de exploração sexual;
seqüestro; transferência irregular de guarda - perda de contato; fuga
de instituição; suspeita de homicídio e extermínio; outros tipos; e
causa não identificada.

Em consulta a essa base de dados, pudemos constatar a relevância
dos casos de desaparecimento de crianças e adolescentes no Brasil
que dizem respeito a situações de violência, negligência, exploração,
crueldade e opressão, situações em relação às quais, segundo o art.
227 da Constituição da República, tanto o Estado quanto a sociedade
e a família são responsáveis por colocar as crianças e os
adolescentes a salvo. Assim, 38,85% dos casos de desaparecimento
de crianças e adolescentes no Brasil referem-se a fuga do lar por
conflitos familiares, observando-se dados significativos, também, nas
tipologias referentes a conflitos de guarda, seqüestro, perda por
descuido ou negligência, transferência irregular de guarda, suspeita
de homicídio e de extermínio, e, por fim, tráfico para fins de
exploração sexual, o que revela a omissão do Estado, da família e da
sociedade em sua responsabilidade protetiva.

Em Minas Gerais, a Lei nº 15.432, que institui o Sistema de
Comunicação e Cadastro de Pessoas Desaparecidas e dá outras
providências, não cria um cadastro específico para crianças e
adolescentes, mas essa base de dados alimenta o cadastro nacional.

4 - Trabalhos realizados - de 10/4/2007 a 21/8/2007
As Comissões de Direitos Humanos e de Segurança Pública

realizaram nove reuniões conjuntas, sendo sete delas em caráter
reservado, com o objetivo específico de discutir o desaparecimento de
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crianças e adolescentes em Minas Gerais, nos anos de 2005, 2006 e
2007.

Foram ouvidas dezenas de pessoas, entre as quais Promotores de
Justiça, Delegados de polícia, dirigentes e representantes de
entidades civis, testemunhas, vítimas e possíveis envolvidos como
autores de crimes contra crianças e adolescentes.

São relatados a seguir os casos, denúncias, análises, informações e
dados que chegaram a estas Comissões ao longo dos seus trabalhos.

4.1 - Reunião realizada em 10/4/2007
No dia 10/4/2007, as Comissões de Direitos Humanos e de

Segurança Pública realizaram reunião conjunta, com o objetivo de
elaborar o cronograma de suas reuniões, para discutir o
desaparecimento de crianças e adolescentes em Minas Gerais, desde
2005, e aprovar requerimentos relacionados à estruturação dos
trabalhos.

O Presidente dessa reunião conjunta apresentou dados extraídos da
página eletrônica da campanha oficial do Estado de busca e resgate
de pessoas desaparecidas - www.desaparecidos.mg.gov.br -, que
informavam o desaparecimento de 57 crianças e adolescentes no
Estado, de 1º/1/2005 a 9/4/2007 (ver tabela no Anexo I), o que
justificaria a sistemática dos trabalhos propostos.

Foi aprovado requerimento para a participação em todas as reuniões
conjuntas das Comissões de Direitos Humanos e de Segurança
Pública, que tratarem do desaparecimento de crianças e adolescentes
no Estado, do Coordenador do Centro de Apoio Operacional das
Promotorias de Justiça de Direitos Humanos − CAO-DH −, Sr. Rodrigo
Filgueira de Oliveira; do Coordenador do Centro de Apoio Operacional
das Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude − CAO-IJ −, Sr.
Lucas Rolla; da Delegada Titular da Divisão de Referência da Pessoa
Desaparecida, Sra. Cristina Coeli Cicarelli Masson; e do Delegado
Titular da Divisão de Crimes contra a Vida, Sr. Wagner Pinto de
Souza. Ainda nessa reunião, foi decidido que no dia 17/4/2007, data
da seguinte reunião conjunta das Comissões, seriam ouvidas as
crianças que teriam presenciado o possível assassinato de uma
criança desaparecida, acompanhadas de sua mãe, Sra. Dinea Laube,
do psicólogo que as acompanha, Sr. Flávio de Oliveira Lage, e de
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uma psicóloga do Núcleo de Apoio às Vítimas de Crimes Violentos -
NAVCV -, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social.

Por fim, ficou decidido que as Comissões de Direitos Humanos e de
Segurança Pública, passariam a se reunir em caráter reservado, em
face do envolvimento de crianças e adolescentes como vítimas e
testemunhas dos fatos em análise e para garantir o sigilo das
informações prestadas, semanalmente às terças-feiras, às 14 horas,
para tratar do desaparecimento de crianças e adolescentes no Estado,
nos últimos dois anos.

4.2 - Reunião realizada em 17/4/2007
Em cumprimento ao deliberado na reunião conjunta das Comissões

de Direitos Humanos e de Segurança Pública, essa reunião destinou-
se a ouvir as crianças que teriam presenciado o possível assassinato
de uma criança desaparecida, doravante identificadas como criança 1
e criança 2, e sua mãe, a partir deste momento identificada como D.L.
Estiveram presentes nessa reunião, além das testemunhas citadas, o
Coordenador do CAO-DH, Sr. Rodrigo Filgueira de Oliveira, a Sra.
Selmara Mamede Ferreira, representando o Coordenador do CAO-IJ,
Sr. Lucas Rolla, o Delegado Titular da Divisão de Crimes contra a
Vida, Sr. Wagner Pinto de Souza, e a Sra. Aruane Amorim, psicóloga
do NAVCV. O psicólogo responsável pelo acompanhamento
terapêutico das crianças 1 e 2 justificou a sua ausência.

O Presidente dessa reunião decidiu ouvir primeiro a Sra. D.L., de
forma reservada e em separado das duas crianças, em razão de as
crianças já terem se exposto suficientemente nos depoimentos
prestados à Polícia Civil e ao Ministério Público do Estado.

A Sra. D.L. relatou todos os fatos já denunciados à Polícia Civil e ao
Ministério Público do Estado por ela e por seus filhos, que envolvem
possível prática de abuso sexual contra crianças e adolescentes e
homicídio, praticado em razão do sacrifício de uma criança em ritual
místico. Em seguida, seus filhos foram questionados, em separado,
sobre a veracidade de seu relato, confirmando os detalhes de todos
os eventos informados anteriormente por sua mãe às Comissões de
Direitos Humanos e de Segurança Pública.

Resultou dessa reunião a aprovação de quatro requerimentos, com
vistas a dar prosseguimento aos trabalhos de obtenção de
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informações sobre o desaparecimento de crianças e adolescentes no
Estado, nos últimos dois anos, e a encaminhar cópia das notas
taquigráficas dessa reunião e das demais que tratarem do mesmo
assunto aos órgãos responsáveis pela apuração desses eventos e da
possível ocorrência de crime a eles conexos - CAO-DH e Divisão de
Crimes contra a Vida.

4.3 - Reunião realizada em 24/4/2007
Essa reunião destinou-se a ouvir os pais da criança Pedro Augusto

Santos Prates Beltrão, desaparecido desde agosto de 2006, Sr.
Benoni Prates Beltrão e Sra. Cléia Maria da Conceição Santos. A
reunião contou ainda com a presença da Sra. Ângela Fábero,
Promotora de Justiça, representando o Coordenador do CAO-IJ; da
Sra. Cristina Coeli Cicarelli Masson, Delegada Titular da Divisão de
Referência da Pessoa Desaparecida; do Sr. Wagner Pinto de Souza,
Delegado Titular da Divisão de Crimes contra a Vida; e das Sras.
Simone Helena Rodrigues, Wânia Froes e Wanda Nogueira Miranda,
mães e parentes de pessoas desaparecidas.

Os debates nessa reunião foram direcionados para a necessidade
de maior integração entre as divisões da Polícia Civil envolvidas na
apuração de eventos de desaparecimento com indícios de homicídio a
eles conexos - no caso, a Divisão de Referência da Pessoa
Desaparecida com a Divisão de Crimes Contra a Vida −, com vistas a
conferir maior eficácia e agilidade aos processos investigativos.
Concluiu-se que o compartilhamento de informações entre todos os
órgãos envolvidos é crucial para o sucesso das investigações e a
responsabilização dos possíveis criminosos.

No caso específico do desaparecimento da criança Pedro Augusto
Santos Prates Beltrão, em dezembro de 2006 foi registrada notícia de
crime de homicídio, com sugestão de que a vítima poderia ser essa
criança desaparecida, dando início às investigações pela Divisão de
Crimes contra a Vida, mas a Divisão de Referência da Pessoa
Desaparecida, responsável pela apuração do desaparecimento dessa
mesma criança, só foi informada das investigações e teve acesso ao
inquérito quatro meses mais tarde.

4.4 - Reuniões realizadas em 14 e 15/5/2007
A reunião de 14/5/2007 destinou-se a ouvir o Sr. Lúcio dos Santos
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Júnior, Agente de Polícia; o Sr. Napoleão Lúcio dos Santos, Sargento
PM reformado; o Sr. Júlio César Lúcio dos Santos, Cabo da Rotam; e
as Sras. Paloma Bárbara Leôncio, Maria Argemira Machado e Dilma
Laube dos Santos, para prestarem esclarecimentos às Comissões
sobre os fatos denunciados em 17/4/2007, ocasião em que não
compareceram nem justificaram a ausência.

Participaram da reunião a Sra. Selmara Mamede Simões Ferreira,
Coordenadora do Ministério Público, representando o Coordenador do
CAO-IJ; a Sra. Cristina Coeli Cicarelli Masson, Delegada Titular da
Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida; e o Sr. Wagner Pinto
de Souza, Delegado Titular da Divisão de Crimes contra a Vida.

Os Deputados presentes optaram pela convocação dos policiais
civis e militares, em face do não-atendimento ao convite, e por reiterar
o convite às Sras. Paloma Bárbara Leôncio, Maria Argemira Machado
e Dilma Laube dos Santos.

No dia 15/5/2007, as Comissões realizaram reunião conjunta para
aprovar requerimentos destinados à coleta de mais informações e ao
prosseguimento dos trabalhos conjuntos, conforme a seguir
detalhado: oficiar a Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida,
solicitando o envio de cópia de inteiro teor do procedimento
investigativo, das oitivas e das diligências relativas ao
desaparecimento da criança Daniel Almeida da Silva (recebida cópia
do documento solicitado em 22/5/2007); oficiar a Divisão de Crimes
contra a Vida, solicitando cópia do procedimento administrativo de
investigação sobre a suposta prática de homicídio de criança
desaparecida, incluindo oitivas e diligências (recebida informação da
Divisão de Crimes contra a Vida de que a investigação teria sido
transferida para a Corregedoria da Polícia Civil do Estado, em
12/7/2007); oficiar o Delegado Seccional de Sabará, solicitando cópia
do laudo cadavérico, instruído por fotografias do corpo da criança
desaparecida (Daniel Almeida da Silva), cópia do laudo do local onde
foi encontrado o corpo, instruído por fotografias, cópia do inquérito,
oitivas e diligências (recebida cópia da documentação solicitada em
21/6/2007, não consta, no entanto, cópia do laudo do local onde o
corpo foi encontrado); oficiar a Chefia de Polícia do Estado do Rio
Grande do Sul, solicitando cópia do inquérito policial instaurado para
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investigação do caso de aliciamento de criança levado ao
conhecimento das autoridades policiais por Sandra Campos e Adão
Ribeiro Ruood, no Município de Gravataí, na Região Metropolitana de
Porto Alegre (recebida cópia da documentação solicitada em
13/6/2007) convidar as Sras. Rosiléia da Silva Almeida de Mendonça
e Antônia Marques Rocha, mães biológica e adotiva da criança Daniel
Almeida da Silva, desaparecido em 16/7/2006, cujo corpo foi
identificado em maio de 2007, para serem ouvidas, em caráter
reservado, pelas Comissões de Direitos Humanos e de Segurança
Pública.

4.5 - Reunião realizada em 22/5/2007
Essa reunião destinou-se a ouvir o Sr. Lúcio dos Santos Júnior,

Agente de Polícia, e o Cabo PM Júlio César Lúcio dos Santos,
convocados a comparecer após a recusa de participação por convite,
bem como o Sr. Napoleão Lúcio dos Santos, Sargento PM reformado;
e as Sras. Paloma Bárbara Leôncio, Maria Argemira Machado e Dilma
Laube dos Santos, para prestarem esclarecimentos às Comissões
sobre os fatos denunciados em 17/4/2007. Compareceram somente
os Srs. Lúcio dos Santos Júnior e Júlio César Lúcio dos Santos.

Participaram dessa reunião, na condição de autoridades que
acompanham os trabalhos conjuntos das Comissões de Direitos
Humanos e de Segurança Pública, a Promotora de Justiça Ângela
Fábero, representando o Coordenador do CAO-IJ; a Sra. Jussara
Cristina Coutinho, representando o Coordenador do CAO-DH; a Sra.
Cristina Coeli Cicarelli Masson, Delegada Titular da Divisão de
Referência da Pessoa Desaparecida; e o Sr. Wagner Pinto de Souza,
Delegado Titular da Divisão de Crimes contra a Vida.

Ao ser questionado pelo Presidente dessa reunião conjunta sobre os
fatos denunciados a essas Comissões em 17/4/2007, o agente de
polícia Lúcio dos Santos Júnior alegou o direito constitucional de
permanecer calado, reservando-se a falar apenas em juízo, se for
citado, e perante as autoridades policiais que presidem o inquérito. Da
mesma forma, o Cabo PM Júlio César Lúcio dos Santos alegou o
direito de permanecer calado, quando questionado sobre as
denúncias apresentadas às Comissões em 17/4/2007, tendo se
pronunciado apenas para afirmar que, se a família se reuniu em
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agosto de 2006, conforme o denunciado, essa reunião não se referia à
execução de rituais místicos, mas a um encontro de lazer e
confraternização entre familiares.

4.6 - Reunião realizada em 29/5/2007
Essa reunião destinou-se a ouvir as Sras. Rosiléia da Silva Almeida

de Mendonça e Antônia Marques da Rocha, mães biológica e adotiva
da criança Daniel Almeida da Silva, de 7 anos de idade, desaparecido
em 16/7/2006 e cujo corpo foi identificado em maio de 2007, embora
permaneçam desconhecidas as circunstâncias que o levaram à morte.
Compareceu apenas a Sra. Antônia Marques da Rocha.

Assim como nas reuniões anteriores, acompanharam os trabalhos
das Comissões a Sra. Ângela Fábero, Promotora de Justiça,
representando o Coordenador do CAO-IJ; e a Sra. Cristina Coeli
Cicarelli Masson, Delegada Titular da Divisão de Referência da
Pessoa Desaparecida.

Com base nos relatos da Sra. Antônia, pode-se concluir que as
circunstâncias que levaram ao desaparecimento de Daniel estão
fortemente relacionadas à situação de vulnerabilidade social e de
exposição a riscos em que se encontrava. Na verdade, essa criança
teria saído da casa de sua mãe adotiva no dia 8/7/2006, com destino à
casa de sua avó paterna, acompanhada de um irmão, também
criança, de 11 anos de idade, mas não chegou ao seu destino. As
duas crianças teriam deixado apenas uma sacola com roupas de
Daniel na varanda da casa de sua avó, sem terem se comunicado
com ninguém, e foram brincar em um “campinho” próximo. A criança
mais velha retornou para a casa de sua mãe adotiva, mas Daniel não
chegou à casa de sua avó. Apenas no dia 16/7/2006 foi registrado seu
desaparecimento na Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida.

Ocorre, no entanto, que um corpo de criança, com características
semelhantes às de Daniel, já em estado avançado de deterioração e
sem alguns órgãos, como o coração e os testículos, havia sido
encontrado no dia 13/7/2006, no Município de Sabará, mas sua mãe
adotiva não reconheceu esse corpo como sendo de seu filho, e sua
mãe biológica se negou a ceder material para o exame de DNA.
Apenas em maio de 2007, por insistência da Divisão de Referência da
Pessoa Desaparecida, foi colhido material genético da mãe e
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concluída a identificação daquele corpo como sendo o da criança
desaparecida Daniel Almeida da Silva.

O local onde foi achado o corpo de Daniel, no Bairro General
Carneiro, no Município de Sabará, e as condições do corpo, sem
alguns órgãos, como o coração e os testículos, foram entendidos
como fortes indícios de que é possível relacionar a motivação de seu
desaparecimento, seguido de morte, com os fatos relatados a estas
Comissões em 17/4/2007. Assim, essas circunstâncias abrem a
possibilidade de uma linha de investigação em que também Daniel
teria sido vitimado em um ritual místico, como o denunciado na
reunião conjunta de 17/4/2007.

Foram aprovados requerimentos para ouvir avó, tios e familiares
paternos de Daniel Almeida da Silva e para encaminhar ofício à
Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida, solicitando cópia do
Termo de Declarações prestadas pela Sra. Antônia Marques da
Rocha (recebida cópia da documentação solicitada em 4/6/2007).

4.7 - Reunião Realizada em 5/6/2007
Esta reunião destinou-se a ouvir as Sras. Ereni Ferreira da Silva,

Érica Ferreira da Silva, Dilma Ferreira de Paulo e Nilza Ferreira da
Silva, respectivamente avó paterna e tias de Daniel Almeida da Silva,
que relataram as circunstâncias do seu desaparecimento, e ainda os
Srs. Pedro dos Santos e Antônio Sérgio Batista, que trouxeram
informações adicionais aos fatos denunciados a estas Comissões em
17/4/2007.

Acompanharam os trabalhos das Comissões a Sra. Jussara Cristina
Coutinho, representando o Coordenador do CAO-DH, e a Delegada
Titular da Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida, Sra.
Cristina Coeli Cicarelli Masson.

O Sr. Pedro dos Santos informou às Comissões sobre o histórico de
relacionamento dos pais do Agente de Polícia Lúcio dos Santos
Júnior, de quem é tio, por ele avaliado como um relacionamento
familiar não usual quanto aos aspectos sexual e social. Informou,
ainda, ser de seu conhecimento que a Sra. Maria Argemira Machado,
mãe de Lúcio dos Santos Júnior, teria o costume de freqüentar rituais
místicos.

O Sr. Antônio Sérgio Batista relatou que freqüentava a casa de Lúcio
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dos Santos Júnior, quando ele ainda era casado com a Sra. D.L.,
ocasião em que conheceu os desenhos e estatutetas produzidos por
Lúcio, considerados por ele como estranhos e amedrontadores.
Informou, ainda, que, quando prestou depoimento na Divisão de
Crimes contra a Vida, no procedimento administrativo de investigação
sobre a suposta prática de homicídio de criança desaparecida, foi
ouvido apenas por uma escrivã, sem a presença de Delegado. Esse
fato ensejou a elaboração de requerimento, para encaminhar ofício ao
Chefe da Polícia Civil do Estado, solicitando a transferência desse
procedimento investigativo da Divisão de Crimes contra a Vida para a
Corregedoria da Polícia Civil, o qual foi aprovado na reunião de
12/6/2007.

A avó e as tias de Daniel Almeida da Silva relataram que a criança
costumava passar longos períodos com eles, como férias e feriados
escolares. Disseram que não tomaram conhecimento da chegada de
Daniel à sua casa, em 8/7/2006, mas que encontraram apenas as
suas roupas, em uma sacola, na varanda da casa. Esse fato teria lhes
causado estranheza, uma vez que era comum a criança ir passar
muitos dias com a família e não trazer roupas para trocar. No entanto,
não tomaram a providência de questionar a mãe adotiva sobre as
razões de terem recebido a sacola de roupas e de a criança não ter
chegado à casa. Apenas quando o desaparecimento de Daniel foi
registrado na Polícia Civil é que foram informadas desse evento.
Afirmaram, ainda, não conhecer o Agente de Polícia Lúcio dos Santos
Júnior.

4.8 - Reunião realizada em 12/6/2007
Esta reunião destinou-se a ouvir a Sra. D.L., mãe das crianças 1 e 2,

para apresentar informações adicionais aos fatos denunciados em
17/4/2007 a estas Comissões. Nessa oportunidade, a Sra. D.L. relatou
que a criança 1 teria lhe informado que mantinha um diário no
computador da casa de seu pai, em que relata os eventos de abuso
sexual e o nome de filmes eróticos que eram forçados a assistir.

Foi aprovado requerimento, elaborado na reunião anterior,
solicitando a transferência, da Divisão de Crimes contra a Vida para a
Corregedoria da Polícia Civil, do procedimento que apura os fatos
denunciados pelas crianças 1 e 2, o que foi prontamente atendido,
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conforme informado a estas Comissões pelo Chefe da Polícia Civil por
meio do Ofício nº 1.181/gab/2007.

No dia 21/8/2007, as Comissões se reuniram para a leitura do
relatório final e o encerramento dos trabalhos.

5 - Conclusões e recomendações
Estas Comissões corroboram as recomendações da Comissão

Especial das Pessoas Desaparecidas, integrantes do relatório final
aprovado em 14/12/2006, bem como apresentam outras diretamente
relacionadas com o trabalho empreendido nas reuniões realizadas em
2007. Detalhamos, a seguir, as recomendações.

1 - Aumento do quadro de pessoal da Divisão de Referência da
Pessoa Desaparecida, principalmente de agentes para o trabalho de
investigação.

2 - Realização de seleção do pessoal referido no item 1, mediante
análise de perfil dos servidores e sua capacitação, levando-se em
conta a necessidade de preparo especial para lidar com a situação
aflitiva das pessoas cujos entes queridos estão desaparecidos.

3 - Aperfeiçoamento da infra-estrutura disponível na divisão citada
no item 1, especialmente pela elevação do número de viaturas.

4 - Criação de uma subdivisão, com “status” de delegacia
especializada, na Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida,
para tratar especificamente de crianças e adolescentes
desaparecidos.

5 - Criação de uma força-tarefa, composta por integrantes das
Polícias Militar, Civil, Federal e Rodoviária Federal, assim como do
Corpo de Bombeiros Militar, com a finalidade de apoiar os trabalhos
desenvolvidos pela Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida,
especialmente para as atividades de busca e identificação de pessoas
desaparecidas.

6 - Implementação, pela Secretaria de Estado de Defesa Social -
SEDS -, de um sistema de compartilhamento de informações entre os
agentes públicos envolvidos na identificação e localização de pessoas
desaparecidas e na responsabilização de possíveis envolvidos,
especialmente por meio da integração do Cadastro de Pessoas
Desaparecidas do Estado com os sistemas de atendimento da Polícia
Militar e do Corpo de Bombeiros Militar.
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7 - Realização de gestões, pela SEDS, junto ao Poder Judiciário e
ao Ministério Público do Estado com vistas ao compartilhamento de
informações sobre casos de desaparecimento de pessoas.

8 - Ampliação, na internet, dos meios de informação sobre pessoas
desaparecidas, mediante a inclusão, pela SEDS, de atalho, na página
eletrônica do Cadastro de Pessoas Desaparecidas do Estado, para as
páginas eletrônicas de organizações da sociedade civil que tratam do
mesmo assunto, tais como o Cadastro Nacional de Pessoas
Desaparecidas (www.cnpd.org.br).

9 - Inclusão nas páginas eletrônicas do Tribunal de Justiça, do
Ministério Público Estadual, do Tribunal de Contas do Estado e dos
demais órgãos e entidades da administração pública estadual, direta
ou indireta, de atalho para a página eletrônica do Cadastro de
Pessoas Desaparecidas do Estado.

10 - Ampliação da tiragem de cartazes da campanha “Volta, vem
viver outra vez ao meu lado”, possibilitando a sua afixação nos cerca
de 8 mil prédios públicos estaduais, em atendimento à Lei nº 15.432,
de 31/1/2005.

11 - Coordenação da distribuição dos cartazes de que trata o item
10 por órgão específico, possivelmente a própria Divisão de
Referência da Pessoa Desaparecida.

12 - Manutenção, pela Ademg, da divulgação no placar eletrônico e
no serviço de som do Estádio Mineirão de informações sobre pessoas
desaparecidas e, principalmente, do telefone 0800-2828-197.

13 - Manutenção, pela Infraero, da divulgação, nos aeroportos sob
sua responsabilidade, de informações sobre pessoas desaparecidas
e, especialmente, do telefone 0800-2828-197.

14 - Adoção, pelos terminais aeroportuários e rodoviários, de maior
rigor na fiscalização do embarque de crianças e adolescentes.

15 - Divulgação diária, em sua programação, pelos órgãos de
comunicação do Estado − Fundação TV Minas Cultural e Educativa,
Rádio Inconfidência e Imprensa Oficial - de informações sobre
pessoas desaparecidas.

16 - Edição de norma conjunta, pela Polícia Militar, pelo Corpo de
Bombeiros Militar e pela Polícia Civil, contendo instrução de conduta
operacional para cumprimento do disposto no art. 1º da Lei nº 13.764,
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de 30/11/2000, que dispõe sobre a busca das pessoas desaparecidas
que menciona, o qual estabelece que no caso de pessoa
desaparecida menor de 16 anos ou portadora de deficiência física,
mental ou sensorial, a autoridade policial competente e os órgãos de
segurança pública deverão dar início à busca imediatamente após a
comunicação de seu desaparecimento.

17 - Realização de trabalho, sob a orientação da Divisão de
Referência da Pessoa Desaparecida, de buscas e varreduras
minuciosas em locais de provável ocultação de cadáveres ou
sepultamento clandestino, como a Mata do Inferno, a Mata das
Abóboras, a Mata do Camargos, a Mata da UFMG e a região próxima
ao local onde foi encontrado o corpo de Daniel Almeida da Silva, no
Bairro General Carneiro, no Município de Sabará, entre outros.

18 - Normatização de procedimento relacionado à obtenção de
segunda via de certidões de nascimento nos cartórios de registro civil
do Estado, estabelecendo regra segundo a qual somente se forneça
tal documento aos pais ou responsáveis legais pela criança ou
adolescente.

19 - Realização de estudos complementares, pela Gerência de
Consultoria desta Casa, a partir dos dados sobre crianças e
adolescentes desaparecidos obtidos por estas Comissões, tendo em
vista, inclusive, a elaboração de uma tipologia de abordagem para
esses fenômenos, nos moldes utilizados, por exemplo, pela Secretaria
Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, citada no
capítulo 3.1 deste relatório.

20 - Aperfeiçoamento do banco de dados sobre pessoas
desaparecidas e definição de uma metodologia de tratamento desses
dados.

21 - Realização, pela Consultoria Temática desta Casa, de estudos
sobre procedimentos relacionados com o inquérito policial, com o
objetivo de determinar com mais clareza atos administrativos a serem
observados e sua formalização.

22 - Realização, pela Assembléia Legislativa, das seguintes
medidas: edição e divulgação de cartilha visando à prevenção de
ocorrências de desaparecimento; produção de um documentário com
a seleção e a edição de imagens relacionadas com o tema; afixação
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de painéis contendo fotografias de desaparecidos nos “halls” de
entrada; e montagem de uma exposição, no Espaço Político-Cultural
da ALMG, sobre o tema desaparecimento de pessoas.

23 - Realização de fórum técnico pela Assembléia Legislativa, em
outubro de 2007, para que seja debatida com a sociedade e com os
demais componentes do setor público uma política pública aplicável à
questão das pessoas desaparecidas.

24 - Realização, pela 30ª Delegacia Seccional de Polícia de Sabará,
de investigações e diligências complementares ao Inquérito Policial nº
1.043.430, especialmente novos depoimentos e reconstituição dos
fatos.

25 - Realização de reconstituição, pela Polícia Civil e Ministério
Público do Estado, do percurso feito pela criança Daniel Almeida da
Silva, com a presença de seu irmão, que o acompanhou em 8/7/2006.

26 - Realização de oitiva da Sra. Rosiléia da Silva Almeida de
Mendonça, pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Estado,
solicitando-se que seja questionada se conhece o agente policial
envolvido nas denúncias feitas a essas Comissões em 17/4/2007.

27 - Afastamento do Agente de Polícia Lúcio dos Santos Júnior de
suas funções policiais, durante o processo de investigação sob
responsabilidade da Corregedoria da Polícia Civil.

28 - Apresentação, pelo CAO-DH, de denúncia de crime de abuso
sexual sofrido pelas crianças 1 e 2, conforme denunciado a estas
Comissões em 17/4/2007.

29 - Remessa deste relatório ao Presidente do Conselho Estadual
de Defesa Social, ao Coordenador do CAO-DH, ao Coordenador do
CAO-IJ, ao Corregedor-Geral da Polícia Civil e à Delegada Titular da
Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida.

30 - Realização de reuniões mensais entre estas Comissões,
objetivando o monitoramento das ações decorrentes deste relatório.

Sala das Comissões, 21 de agosto de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - Luiz Tadeu Leite, relator - Sargento

Rodrigues - Domingos Sávio - Paulo Cesar.
* -  A Tabela referente ao Anexo I - Crianças e Adolescentes

Desaparecidos em Minas Gerais, nos Anos 2005, 2006 e 2007 - foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 7.9.2007.
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Fonte: www.desaparecidos.mg.gov.br (consulta em 9/4/2007)
  *  -   A Tabela referente ao Anexo I - Pessoas com mais de 18 Anos

que estavam na Adolescência quando desapareceram - foi publicada
no “Diário do Legislativo” de 7.9.2007.
Fonte: www.desaparecidos.mg.gov.br (consulta em 9/4/2007)

Estatísticas - Consulta em 9/4/2007
Total: 57 crianças e adolescentes desaparecidos, com registro na

Polícia Civil do Estado, nos anos de 2005 a 2007, sendo que 6 estão
atualmente com mais de 18 anos de idade, mas eram adolescentes
quando de seu desaparecimento.

1) Por Ano de Desaparecimento
2005: 8 (14,04%), sendo que 3 já estão com mais de 18 anos,

atualmente.
2006: 27 (47,37%), sendo que 2 já estão com mais de 18 anos,

atualmente.
2007: 17 (29,82%).
Sem informação de data de desaparecimento: 5 (8,77%), sendo que

1 já está com mais de 18 anos, atualmente, e 1 não apresenta
nenhuma informação.

Total: 57
2) Por Município
* - A tabela referente ao item 2 - Por Município - foi publicada no

“Diário do Legislativo” de 7.9.2008.
3) Por Idade Atual
Até 12 anos incompletos: 9 (15,79%)
Entre 12 e 18 Anos: 41 (71,93%)
Maiores de 18 anos: 6 (10,53%)
Sem informação: 1 (1,75%)
Total: 57
* -  A Tabela referente ao Anexo 2 - Crianças e Adolescentes

Desaparecidos em Minas Gerais, nos Anos de 2005, 2006 e 2007 - foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 7.9.2007.
Fonte: www.desaparecidos.mg.gov.br (consulta em 1/8/2007)
Legenda: os nomes grifados se referem às crianças/adolescentes que
constam da consulta ao site www.desaparecidos.mg.gov.br desde
9/4/2007.
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  * -  A Tabela referente ao Anexo 2 - Pessoas Com Mais de 18 Anos
Que Estavam na Adolescência Quando Desapareceram foi publicada
no “Diário do Legislativo” de 7.9.2007.
Fonte: www.desaparecidos.mg.gov.br (consulta em 1/8/2007)
Legenda: os nomes grifados se referem às crianças/adolescentes que
constam da consulta ao site www.desaparecidos.mg.gov.br desde
9/4/2007.

  * -  A Tabela referente ao Anexo 2 - Crianças e Adolescentes
Desaparecidos em Minas Gerais, nos Anos de 2005 a 2007, que
constavam da Consulta de 9/4/2007 e não constam na Consulta Atual,
de 1º/8/2007  foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7.9.2007.
Fonte: www.desaparecidos.mg.gov.br (consultas em 9/4/2007 e
1/8/2007)

Estatísticas - Consulta Em 1º/8/2007
Total: 74 crianças e adolescentes desaparecidos, com registro na

Polícia Civil do Estado, nos anos de 2005 a 2007, sendo que 8 estão
atualmente com mais de 18 anos de idade, mas eram adolescentes
quando de seu desaparecimento.

1) Por Ano de Desaparecimento
2005: 7 (9,46%), sendo que 3 já estão com mais de 18 anos,

atualmente.
2006: 26 (35,13%), sendo que 2 já estão com mais de 18 anos,

atualmente.
2007: 34 (45,95%), sendo que 2 já estão com mais de 18 anos,

atualmente.
Sem informação de data de desaparecimento: 7 (9,46%), sendo que

1 já está com mais de 18 anos, atualmente, e 2 não apresentam
nenhuma informação.

Total: 74
2) Por Município
  * -  A Tabela por Munícipio foi publicada no “Diário do Legislativo”

de 7.9.2007.
3) Por Idade Atual
Até 12 anos incompletos: 7 (9,46%)
Entre 12 e 18 anos: 57 (77,03%)
Maiores de 18 anos: 8 (10,81%)
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Sem informação: 2 (2,70%)
Total: 74
Conclui-se, então, que dos 57 desaparecimentos de crianças e

adolescentes, ocorridos a partir de 1º/1/2005 e registrados na Polícia
Civil do Estado, constantes no site www.desaparecidos.mg.gov.br, em
consulta realizada em 9/4/2007, 14 foram solucionados e 31 novos
casos foram registrados, totalizando 74 casos de crianças e
adolescentes no Estado, ocorridos de 1º/1/2005 a 1º/8/2007, ainda
sem solução.

- Publique-se. Arquive-se.
Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Saúde, em que
requer seja encaminhado à Agência Nacional de Vigilância Sanitária -
Anvisa - ofício solicitando informações acerca de providências
tomadas por essa Agência sobre denúncia oferecida pela Quiral
Química Ltda., de Juiz de Fora, a respeito da não-estabilidade do
prinpício ativo do produto docetaxel, comercializado no País por
determinados laboratórios, o que permite o aparecimento de
impurezas no medicamento que promovem resistência à morte de
tumores cancerosos. Por oportuno, ressalte-se que o produto vem
sendo adquirido por órgãos de saúde pública especialmente em Minas
Gerais. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Oficie-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Domingos Sávio, solicitando
a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu §
1º, transferi-la ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva. A Presidência defere
o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a
palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva .

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Obrigado, Sr. Presidente. Sras
Deputadas, Srs. Deputados, TV Assembléia, assessores, amigos,
gostaria de aproveitar esse tempo regimental para fazer algumas
considerações de que julgo importante dar conhecimento à Casa.

Em primeiro lugar, Sr. Presidente, tive a honra de propor nesta
Casa, com o apoio de todos os parlamentares, a entrega do título de
Cidadão Honorário de Minas Gerais ao grande arquiteto Oscar
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Niemeyer, patrimônio maior, pela sua cultura e inteligência, que honra,
sem dúvida alguma, o povo mineiro e o povo brasileiro. Na época, a
proposição tramitou nesta Casa, com apoio de todos. Tivemos a honra
de entregá-lo no Palácio da Liberdade, ao grande homem e arquiteto
Oscar Niemeyer, quando esteve com o Governador Aécio Neves,
apresentando a maquete do Centro Administrativo, projeto de grande
envergadura. O meu discurso foi centrado exclusivamente no que
realmente representa o grande arquiteto Oscar para Minas e para o
Brasil. Devemos muito à sua inteligência, ao seu trabalho, ao seu
conhecimento e à sua arquitetura; ele, sem dúvida alguma, é o grande
baluarte de Brasília, de Minas e do Brasil, hoje respeitado
mundialmente.

Da mesma maneira, em decorrência de seu centenário,
protocolamos, com o apoio desta Casa também, em data de março de
2007, um requerimento solicitando uma reunião especial para entregar
ao mineiro Oscar Niemeyer uma placa comemorativa pelo seu
centenário de vida. Para essa homenagem que a Assembléia
Legislativa prestará a esse grande mineiro, estamos buscando uma
data junto à Mesa - com certeza, entre outubro e novembro.
Comemoraremos, com muita alegria para todos nós, mineiros, seu
centenário de nascimento, demonstrando o reconhecimento de nosso
povo à grande figura de Oscar Niemeyer.

Sr. Presidente, da mesma forma, já temos um requerimento
aprovado na Comissão de Transporte, buscando discutir a concessão
da Rodovia Fernão Dias, BR-381, que liga Belo Horizonte a São
Paulo. É muito importante discutirmos o assunto, uma vez que o
DNIT, há 15 ou 20 dias, anunciou a existência de inúmeras praças de
pedágio. De acordo com seu estudo técnico, teremos seis praças:
duas em São Paulo e mais quatro em Minas Gerais. Temos
informações também de que, em alguns Municípios, a questão não
está acertada.

É muito importante a Assembléia Legislativa, por meio de sua
Comissão de Transporte, esclarecer o público, principalmente quanto
a esse eixo, Belo Horizonte-São Paulo, um dos mais importantes do
Brasil. Posso falar isso, porque tenho a honra de representar a região
sul-mineira. Inúmeros Prefeitos e pessoas que utilizam esse trecho
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rodoviário têm indagado sobre onde serão construídas as praças de
pedágio. É necessário que tenhamos conhecimento a respeito.

Embora não tenhamos um ponto de vista técnico, entendemos que
quatro praças de pedágio, com certeza, encarecerão muito a vida
daqueles que utilizam quase diariamente essa rodovia, principalmente
seus trechos vicinais para as nossas cidades do Sul de Minas, como é
o caso daqueles que fazem transporte de alunos e de mercadorias,
com veículos pesados. Precisamos também ter conhecimento dos
preços, ou seja, é muito importante que o DNIT nos ofereça essas
informações.

Já fizemos um ofício solicitando esclarecimentos e tivemos a
informação de que isso estava sendo estudado e de que o edital
brevemente seria publicado. Estamos antecipando, para que a
Assembléia Legislativa, por meio dessa Comissão, e particularmente a
nossa região sul-mineira, que faz o eixo Belo Horizonte-São Paulo,
tenham conhecimento, para fazermos uma discussão a respeito da
matéria.

Um outro assunto importante, Sr. Presidente, que quero tratar nesta
Casa, consiste em informar que amanhã, quinta-feira, 6 de setembro,
teremos um grande evento em Santa Rita do Sapucaí. Tenho a honra
maior de representar o Município e ressalto aqui que amanhã teremos
a ampliação e o reinício das operações da Phihong. O Governador
Aécio Neves esteve lá por duas vezes: num primeiro momento, deu
início às atividades, há dois anos; depois retornou lá para a instalação
de outra unidade industrial. Amanhã, tendo em vista a paralisação
temporária de algumas atividades, estaremos lá participando desse
grande momento para nossa região, que tem a rota tecnológica. Hoje,
Santa Rita tem sido uma referência maior no ramo da tecnologia. A
Phihong atualmente tem 500 funcionários, e amanhã ouviremos da
diretoria, que está chegando ao Brasil, o anúncio de novos
investimentos e contratações de funcionários.

Isso é muito importante. Lembro-me, neste momento, de que, há
oito meses, tive o prazer de acompanhar a comitiva da China que
esteve aqui. Com o Sr. Peter Lin, fomos ao Governador e também, na
época, até o Secretário Brumer, que respondia pela Pasta. Estivemos
também com o Dr. Lery, manifestando nossa intenção de garantir o
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desenvolvimento e também a continuação dos trabalhos da Phihong.
Hoje, quem conhece a nossa região, no eixo de Pouso Alegre a

Santa Rita do Sapucaí, poderá notar instalações mais adequadas e
mais sólidas às margens da BR; e confortáveis para essa grande
unidade que é a Phihong, que é hoje um incentivo muito importante. A
Phihong não opera somente no ramo da tecnologia, e o que mais
encanta a todos os que têm conhecimento é a sua gestão social. Ela
faz um trabalho, junto às entidades, garantindo aos funcionários
qualidade de emprego e desenvolve-se em vários Municípios, na
unidade industrial, em cujas unidades permanecem seus funcionários.

Parabenizo todos os representantes da Phihong. Sem dúvida
alguma, será para nós um grande momento de alegria. Vejo, nessa
dificuldade toda, o reinício de uma operação. Em nível de Phihong,
isso representa Minas, o Estado e a nossa região. Trata-se de um dos
maiores investimentos que temos na cidade, e, sem dúvida alguma,
isso é motivo de muita alegria para todos nós.

Sr. Presidente, teremos amanhã, junto à Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e a Fundação Centro Tecnológico de Minas, a
assinatura de convênios e a formação do consórcio que estamos
traduzindo em Itajubá. Graças à boa-vontade do Secretário Dilzon
Melo, e particularmente do governo Aécio Neves, estamos
transformando o lixão em aterro sanitário. Isso está ocorrendo por
meio de um consórcio de vários Municípios. Há muito tempo, estamos
buscando parceria junto às Prefeituras e, particularmente, ao governo
do Estado. Devo dizer que, graças à participação do Secretário Dilzon
Melo e dos Prefeitos, estaremos, com certeza, inaugurando uma
etapa no setor do meio ambiente. Trata-se de uma aspiração de toda
a região, onde haverá o aterro sanitário regional. Há tempos vimos
trabalhando para isso e tivemos de fazer por consórcio de Municípios.
Graças à sensibilidade dos Prefeitos, do Sr. Benedito Pereira dos
Santos, Prefeito de Itajubá, da Câmara Municipal e de todos os que
operam no setor do meio ambiente, teremos esse novo momento.
Para a região e para a cidade, esse será um grande passo para a
garantia da qualidade de vida do povo sul-mineiro.

Devo  dizer também que requeremos, junto à Comissão de
Educação - e foi deferido no dia 19 de setembro -, a realização de
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uma audiência para se discutir o Programa Brasil Alfabetizado. Várias
denúncias foram comunicadas à imprensa, ao povo e à região sul-
mineira. Solicitamos diligências, e providências já estão sendo
tomadas para apurar as irregularidades. O papel da Assembléia
Legislativa será muito importante, particularmente o da Comissão de
Educação. Serão convidadas a Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização e Diversidade, com o Secretário André Luiz de
Figueiredo, a Undime e a Agência de Desenvolvimento Solidário, que
faz parte desse núcleo de alfabetização para o Programa Brasil
Alfabetizado.

Em face dessas irregularidades apontadas pela imprensa e pela
região, este é um momento muito delicado. Temos de aprofundar a
investigação. Temos de buscar esclarecimentos para a população.
São várias as cidades, e sabemos, por informações, que já se buscam
providências, que já estão trabalhando, procurando esclarecimentos.
Sabemos que essa ONG é do Rio de Janeiro e que vem operar no
Estado de Minas Gerais, em algumas cidades do Sul, do Leste, do
Norte, onde, com certeza, essa situação de irregularidade será
freqüente.

Vejo, caríssimo Deputado Ademir Lucas, que nossa função é essa.
Temos de fiscalizar. O dinheiro foi repassado, o programa não foi
cumprido, os alunos realmente não receberam nenhum ensinamento;
são escolas fictícias, informações que não batem, em nenhum
momento, com a realidade da programação apresentada pelo governo
federal. Não importa se é programa do governo federal, estadual ou
municipal, a nossa função é fiscalizadora. Temos de buscar, por meio
dessas audiências públicas, esclarecimentos. Com certeza, se
necessário for, iremos a essas cidades em que detectamos esta
preocupação para a comunidade, uma vez que esses recursos não
foram repassados aos Municípios mencionados. Vejo desta forma.
Temos de buscar essas ações importantes, cobrando do órgão
fiscalizador, do maior responsável por esses programas de educação.
São essas as nossas considerações. Tão logo tenhamos o resultado
dessa audiência pública e de outras, passaremos a apresentar
esclarecimentos a esta Casa parlamentar. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado
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Adalclever Lopes, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento
Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Getúlio
Neiva. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo
de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr.
Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, telespectadores, vou
me permitir, desta tribuna, fazer alguns comentários genéricos sobre
alguns assuntos abordados ao longo desta semana. O primeiro deles
é a chamada CPI Carcerária, por cuja instalação, como Deputado,
assinei. Não vi nenhum problema em ter assinado e sei que, ao final,
se buscariam, por exemplo, informações a respeito desse assunto,
como disse aqui, hoje, o Deputado Lafayette de Andrada. A maioria
dos presos envolvidos no episódio de Ponte Nova pertencem a lutas
relacionadas ao tráfico de drogas, a brigas de gangues. Minas não
tem, lamentavelmente, um só presídio federal para abrigar esses
presos que são federais. Tráfico de droga é crime federal. Essas
pessoas deviam estar em um presídio federal. O calor do debate,
muitas vezes, não nos deixa raciocinar.

Meu caro Deputado Ademir Lucas, outro fator interessante é que,
desde que Itamar Franco era Governador de Minas, o governo federal
não repassa um só tostão do Fundo Penitenciário para o Estado de
Minas Gerais. Também ninguém toca nesse assunto. São assuntos
sobre os quais, às vezes, no calor da defesa dos pontos de vista, as
pessoas se expressam de forma enfática. Efetivamente, embora seja
da competência dos governos federais, existe um fundo - assisti à sua
criação - para construir penitenciárias no Brasil. E os recursos desse
fundo não são repassados para Minas Gerais desde o governo Itamar
Franco.

Não estou falando do governo Aécio Neves. Minas, se quiser, tem
que construir seus presídios. Fico tranqüilo em relação a isso, porque
temos os números. São mais de 10 mil novas vagas carcerárias
abertas em Minas Gerais. Na minha cidade, Teófilo Otôni, estaremos
entregando um presídio novinho em dezembro. Tínhamos uma cadeia
infecta, do tipo da de Ponte Nova, e vamos entregar um presídio com
200 vagas colocadas de forma humana, equilibrada, feito pelo
governo do Estado sem um tostão de contrapartida do governo
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federal. Apenas à guisa de comentários, quero dizer que, às vezes,
nos debates que fazemos aqui, algumas verdades ficam escondidas.

Outro assunto que gostaria de comentar é a questão do foro por
prerrogativa de função, que muitos chamam de foro privilegiado. A
imprensa gostou desse nome e mencionou isso o tempo todo. O nome
correto é foro por prerrogativa de função. Aí há algumas coisas
interessantes.

Esta semana, a OAB elogiou a Polícia Federal pela decisão de
mudar a forma de operar e de divulgar as detenções e as prisões que
faz. O mais interessante em relação ao foro por prerrogativa de função
é a entrevista concedida pelo Presidente Lula, na sexta-feira passada,
ao jornalista mineiro Orion Teixeira, que, quase sempre, escreve
direito as suas matérias - nem sempre. É um sujeito “gente boa”, que
conheço e de quem sou amigo, mas não escreve certo algumas
coisas.

O Lula, na entrevista, explica a sua posição de ex-líder sindical e,
depois, político, e aproveita, nas entrelinhas e indiretamente, para
pedir mais responsabilidade e seriedade do Ministério Público e da
Polícia Federal nas investigações e denúncias. E diz ainda: “É que,
muitas vezes, as pessoas têm as suas caras estampadas nos jornais
antes de haver um processo começado”. O Presidente disse isso
exatamente no momento em que explodiu a denúncia dos 40 cidadãos
envolvidos, entre eles três Ministros de Estado, o Presidente da
Câmara dos Deputados, do PT, e todos aqueles que o Lula chamou
de aloprados, seus companheiros de partido. Depois desse evento, o
Presidente Lula ameniza dizendo que o Ministério Público Federal e a
Polícia Federal deveriam ter mais cuidado ao colocar o nome das
pessoas na rua.

De outra parte, esse assunto envolve a própria OAB, que elogia
esse movimento de não estampar as figuras antes de ter a prova
sistemática bem provada, antes que a denúncia seja feita ou que o
cidadão vire réu nos jornais. Tudo isso corrobora, de forma clara e
bastante transparente, os limites que nós, Deputados Estaduais,
quisemos estabelecer para o Ministério Público, para evitar os
exageros.

Sr. Presidente, interessante que, ao longo desta semana, ouvi
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entrevista, na CBN e na Bandnews, de advogados falando a respeito
de suas posições. Alguns deles chegam a fazer sugestões muito
interessantes: todo candidato aos cargos de Promotor de Justiça ou
de Juiz deveria ter a idade mínima de 30 anos e, pelo menos, cinco
anos de treinamento como advogado, para ter lucidez e maturidade
suficientes para tratar de assuntos tão sérios, como precisam tratar.

Outra constatação relacionada a isso é que a esmagadora maioria
dos Promotores de Justiça de Minas Gerais não são contra a medida
tomada pela Assembléia Legislativa. Não falam isso publicamente
porque suas entidades defendem outro ponto de vista, mas, quando
conversam conosco, confessam que há alguns infantis, pueris, juvenis
Promotores, que exageram, em busca dos holofotes. É interessante
que isso aconteça, para vermos como a história se desenrola.

Outro assunto em que gostaria de tanger levemente é que não
devemos exagerar demais no puxa-saquismo, no elogio, porque,
como parlamentar, mesmo estando em apoio ao Governador e ao
Presidente, temos que revelar as deficiências do governo, para que
este possa corrigi-las. Por exemplo: no primeiro mandato do governo
Lula, ouvimos falar que o Fome Zero seria a grande bandeira. Pois
bem; o Fome Zero acabou, foi sepultado pelo próprio governo, não
existe mais.

Outro grande programa lançado no primeiro mandato do governo
Lula é o Primeiro Emprego. As investigações feitas no primeiro
semestre mostraram que havia apenas um caso de pessoa
beneficiada pelo programa federal do Primeiro Emprego. Mas foram
gastos milhões e milhões na propaganda do Primeiro Emprego. São
coisas que precisamos mostrar.

Do programa social do governo Lula, sobrou o Bolsa-Família, que é
o ajuntamento do Bolsa-Renda, do Bolsa-Escola, dos três programas
de bolsa que existiam no governo Fernando Henrique, e claro,
ampliando-os.

E o que nós, parlamentares, sentimos? Sentimos que há
necessidade de manter e ampliar esses programas durante um
determinado tempo. Todavia, é preciso que se busque a solução na
outra ponta: oferecer às pessoas oportunidade de trabalhar, de ganhar
o pão com o suor do seu próprio rosto. Aí, vem a lei protecionista, a
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famigerada Lei de Proteção à Infância e à Adolescência que impede
os jovens e as crianças de se prepararem para o trabalho.

Fico aqui pensando que os grandes empresários brasileiros e do
mundo inteiro começaram a trabalhar com 8, 9, 10, 12 e 15 anos, mas
aqui proibimos isso. É claro que é preciso controlar, limitar o tempo e
determinar o tipo de trabalho que pode ser feito. Todavia, não se pode
estabelecer, de maneira alguma, o ócio determinado. É terrível toda
criança ter ócio absoluto, não poder fazer nada nem ajudar a mãe e o
pai. Estamos vendo o reflexo disso.

Mais uma vez, ressaltarei o que já disse no Plenário. Quando a Lei
de Proteção à Infância e à Adolescência foi aprovada no Congresso
Nacional, lembro-me muito bem de que estava sentado ao lado da
Rita Camata, autora da lei, e disse-lhe: “V. Exa. está criando gerações
de marginais neste país”. Vejam os senhores: 1991 para 2007. A
média de idade das pessoas que morreram em Ponte Nova é de 22
anos. Por quê? Porque não tinham oportunidade nem aprenderam a
trabalhar, não foram instrumentalizados nem treinados para trabalhar,
não tiveram escola de aprendizagem para trabalhar. Acabaram com
toda a estrutura de ensino de ofícios neste país. Os jovens não são
mais preparados para o trabalho, mas sim para o ócio. Há total e
absoluta proteção do Estado para o ócio e a vagabundagem. Isso é
ruim, porque leva as pessoas à desesperança e à falta de objetivos na
vida. Elas não constroem o seu próprio destino e, com isso, caem na
marginalidade e terminam morrendo. Assustadoramente, as
estatísticas mostram que 47% das mortes violentas neste país
ocorrem entre jovens de 16 a 24 anos. Estamos matando a nossa
juventude por não dar-lhes oportunidade de aprender a trabalhar. Os
mais velhos, com mais de 40 e 50 anos, sabem que filho criado no
ócio sem responsabilidade não dá boa coisa.

Portanto, é preciso que essas observações e esses assuntos sejam
mostrados mesmo que “en passant”, ou seja, de passagem, para que
o povo mineiro entenda que os Deputados não são bobos ou
incapazes de analisar com profundidade aspectos importantes da vida
mineira, da nossa vida local e nacional.

Há um outro assunto, Sr. Presidente, que desejamos abordar
levemente, relativo às ONGs. Não sei por que a imprensa não está
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dando destaque a ele. Veja V. Exa. que, de 1999 a 2006, o governo
federal repassou R$33.000.000.000,00 para as ONGs brasileiras. O
Senado da República agora instalou uma CPI para investigá-las e
identificou desvios de recursos, especialmente num programa do qual
o governo tanto gosta, o Programa Brasil Alfabetizado, criado em
2003. Esse programa cuida de alfabetizar pessoas mais velhas que
não tiveram oportunidade de freqüentar a escola, jovens e adultos que
não tiveram chance de ir à escola. É um programa bonito, uma
maravilha. Todavia, em 2006, foram aplicados R$170.000.000,00; e,
desse valor, R$51.000.000,00 destinados às ONGs. Mas, se
pegarmos de 1999 até o final de 2006, dará um valor de
R$33.000.000.000,00. É o valor total que o governo gasta com a
saúde no ano. O Brasil inteiro foi entregue às ONGs. Vejam o que
aconteceu. É claro que há ONGs responsáveis, que trabalham,
produzem e oferecem bons serviços.

Vejam a maioria das irregularidades encontradas pelo governo
federal: endereços falsos das ONGs, endereços inexistentes, turmas
fantasmas nas ONGs para receber o dinheiro do Brasil Alfabetizado,
alfabetizadores buscados no seio partidário sem nenhuma formação
para tal. Pois bem, preocupamo-nos com todos esses aspectos.

Sr. Presidente, peço paciência a V. Exa. enquanto analiso mais dois
pontos.

O Orçamento federal do ano que vem chegou ao Congresso,
aumentando a carga tributária em mais 0,55%. O Brasil está gritando
contra a carga tributária, brigando para reduzi-la, trabalhando para
tentar reduzir a CPMF, mas, de repente, o Orçamento chega ao
Congresso Nacional com 0,55% a mais, além dos 38% de carga
tributária sobre cada produto que consumimos. Podem dizer que isso
não representa nada, pois estamos falando de 0,55%, mas, não, são
R$31.800.000.000,00 a mais no caixa do governo. O governo
programa, com esse dinheiro, ampliar o seu esforço de trabalho em
mais 10,9%. São coisas a que precisamos nos referir.

Para não dizer que não falei de flores, para não dizer que não falei
de amores, há uma boa notícia para os Defensores Públicos. O
governo já encaminhou para esta Casa - ainda não chegou, mas já o
conhecemos - o projeto de reajuste de 64,5% para essa categoria. Os
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Defensores Públicos de Minas Gerais, que têm um salário base de
R$4.000,00, vão passar a ganhar R$6.580,00 na carreira inicial,
R$10.000,00 no meio do caminho e R$12.000,00 para os chefes.

Então, toda aquela candonga que tivemos dos Defensores Públicos,
ao longo de todo o primeiro semestre, está resolvida pelo governo do
Estado. Os Defensores Públicos podem ficar tranqüilos, pois terão
uma remuneração mais condigna com as suas atividades. Quero
dizer-lhes, finalmente, que estamos muito felizes. Eles não são os
profissionais que ganham como os Promotores de Justiça, entre
R$18.000,00 e R$21.000,00, mas já estão ganhando seis mil e pouco.
Na verdade, ganham mais ou menos o equivalente a Deputado
Estadual. Lembro-me de que, no meu último contracheque, o valor era
de R$7.037,00 líquido.

Então, estão ganhando mais ou menos o que ganhamos. Muita
gente tem vergonha, mas um dia trarei o meu contracheque aqui para
mostrar o quanto ganhamos. Muitos dizem, Sr. Presidente, que
ganhamos mais, pois há a verba indenizatória e as despesas pagas.
Mandato realmente custa caro, mas a democracia vale a pena.
Precisamos manter os mandatos, a nossa disposição de luta, as
nossas viagens. Ainda hoje, deixei Barbacena. Não tive tempo, pois
tinha três reuniões de comissão agora, à tarde. Então, tudo isso deve
ser avaliado.

Terminaria lembrando-me do meu companheiro Johann, que em
Berlim me acompanhou, sendo o meu cicerone. Todas as vezes que
se referia a um assunto qualquer, quando lhe perguntava sobre
estrutura de governo ou algum assunto de Estado, ele dizia: “O meu
representante pensa assim. O meu representante diz assim”. Aqui, no
Brasil, não nos acostumamos a respeitar os nossos representantes.
Não temos o menor respeito pelas autoridades, especialmente pelos
políticos, que a própria imprensa se incumbiu de transformar em
bandidos e ladrões, esquecendo-se de que não há como mudar a
democracia. Se todos hoje somos ladrões, no próximo pleito outros
ladrões serão eleitos pelo mesmo povo que elegeu os atuais. Fico
tranqüilo em relação a isso, porque a minha cidade e a minha região
me conhecem.

Agora algo me intriga, Sr. Presidente. O PT falou o tempo todo,
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neste ano, de reforma política, mas não se referiu ao voto distrital nem
1 minuto sequer, porque esse tipo de voto não interessa aos partidos
internacionais, aqueles que querem ganhar o mundo, que são
estaduais, nacionais e internacionais. A manutenção do “status quo”
interessa aos que compram voto no Estado inteiro. Se a política
brasileira vai de mal a pior, vai em razão da falta do voto distrital, Sr.
Presidente. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Paulo
Guedes, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15
minutos. Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, público presente, pessoas que nos assistem pela TV
Assembléia, por diversas cidades de Minas Gerais, o assunto, que
nos traz novamente à tribuna, de certa forma, é fazer algumas
comparações entre o governo do Presidente Lula, do PT, e o governo
de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB.

Há pouco, o Deputado Lafayette de Andrada, em seu
pronunciamento, fez diversas críticas ao governo federal, entre elas
podemos destacar, com veemência, a forma como falou a respeito da
segurança pública no País; ele se esqueceu de dizer, todavia, que a
segurança pública é dever do Estado, dos Estados, e ficamos
surpresos com a forma como o Deputado quis tirar do colo do PSDB a
chacina ocorrida em Ponte Nova, transferindo-a ao governo federal.

É muito fácil transferir os problemas para o governo federal, até
porque esse já tem toda a imprensa contra ele. Mas é importante dizer
aqui, de forma bem sincera, que o Deputado disse que Minas Gerais
não possui nenhum presídio federal, colocando a culpa disso no
governo do Presidente Lula. Esqueceram-se de que eles, do PSDB e
do PFL, estão no poder há 500 anos e não fizeram penitenciária
federal em Minas Gerais. O governo do Presidente Lula tem apenas
quatro anos, e, com certeza, o governo federal, ainda em seu
mandato, tomará as devidas providências para melhorar a segurança
do País, ajudando os Estados, porque esse é um dever dos Estados.

A segurança em Minas Gerais, principalmente em minha região,
está caótica. Montes Claros, antes uma das cidades mais seguras do
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Estado, hoje está entre as quatro mais violentas de Minas. Nas
cidades do Norte de Minas, de fronteira, a segurança está um caos.
Falta policiamento, viaturas, enfim, tudo. Nas cidades menores,
quando há Juiz, não há Promotor; quando há Promotor, não há
Delegado. Enfim, a sociedade está desprovida de segurança, que é
responsabilidade do Estado.

Não cabe, agora, os Deputados do PSDB quererem tapar o sol com
a peneira, tentando esconder o problema grave havido em Ponte
Nova. O PSDB e os Democratas, que todo dia abrem uma CPI no
Congresso Nacional, estão fazendo de tudo para proibir que esta
Casa abra CPI para apurar as 25 mortes ocorridas no presídio de
Ponte Nova.

Estão com medo de quê? Estão com medo de quem? Quem não
deve não teme. Qual é o problema em investigar?

Foi dito hoje que é responsabilidade do governo federal, que não
repassa recursos. Faço um desafio aos Deputados do PSDB que hoje
criticaram o governo Lula: vamos fazer uma comparação dos oito
anos de Fernando Henrique e dos quatro anos do Presidente Lula.
Nesse período, ganhamos de Fernando Henrique em todas as áreas,
mesmo em repasses a Minas Gerais, da área da segurança pública à
área social, em qualquer área.

Na semana que vem, o debate continuará aqui, e apresentaremos
os números do governo federal, que estão no Siaf, abertos na internet
para qualquer cidadão ver. Ao contrário dos números deste Estado, os
quais ninguém conhece.

Basta comparar o Bolsa-Família, que, no governo Fernando
Henrique, contava pouco mais de 1 milhão de beneficiários. Hoje, são
11 milhões de beneficiários, mais de 1 milhão apenas em Minas
Gerais. Basta comparar o Programa do Leite, o Pronaf, o apoio à
agricultura familiar, que não existia no governo passado e hoje recebe
investimento forte do governo federal na agricultura familiar e no
agronegócio. Pode-se verificar também o agronegócio, que, no
governo Lula, recebe muito mais investimento que recebeu no
governo de Fernando Henrique. Também há o apoio à educação, a
criação do Pró-Uni e a revitalização do Rio São Francisco, que
começa agora. No governo passado, só ouvíamos falar. Se se olhar
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nos oito anos de Fernando Henrique, nota-se que não há R$1,00
empenhado para a revitalização do Rio São Francisco. Agora, no
governo do Presidente Lula, só no Ministério da Integração Nacional,
há quase R$500.000.000,00 para a revitalização. Mais de 60 cidades
mineiras receberão rede de esgoto, com tratamento nessa rede.
Assim o esgoto jogado no rio receberá tratamento. Sem falar nos
projetos de recomposição de mata ciliar, de recuperação de canais de
rios, da construção de barragens; enfim, uma série de projetos que a
revitalização do Rio São Francisco engloba. Pela primeira vez na
história, a revitalização do São Francisco está na pauta, com recursos
e projetos.

O programa Luz para Todos é outra boa comparação para fazer do
governo Lula com o governo de Fernando Henrique. Aliás, não dá
nem para comparar, porque, no governo de Fernando Henrique,
houve o “apagão”. Todos nos lembramos da triste cena do “apagão”
elétrico que ocorreu no País inteiro, o racionamento de energia, a
diminuição da capacidade de produção no País, por falta de energia.
Graças a Deus, tudo isso foi superado no governo do Presidente Lula:
ao invés de “apagão”, luz para todos, para os pobres, para os
excluídos que nunca tiveram oportunidade. Gente que pensava que ia
morrer sem ter a oportunidade de acender uma lâmpada, hoje, está
recebendo energia de graça, nos lugares mais distantes deste país.
Só em Minas Gerais, já são mais de 200 mil beneficiários.

Gostaria ainda de relembrar que Minas Gerais não tem nenhuma
saudade da época do Fernando Henrique. Vocês se lembram muito
bem como Fernando Henrique tratou Minas Gerais. Ele, do PSDB; o
Governador Itamar Franco, do PMDB. Foram quatro anos de confisco
dos recursos de Minas, quatro anos em que Minas Gerais foi tratada a
pão e água.

Basta comparar os investimentos federais do governo Fernando
Henrique, nos quatro anos do Governador Itamar Franco, em Minas,
para ver o fiasco que foram os investimentos naquela época, no
Estado.

Ao contrário do Presidente Lula, que não tem nenhuma retaliação
política em relação ao Governador Aécio Neves. Muito pelo contrário,
o próprio Governador já observou isso publicamente, em vários
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agradecimentos ao Presidente Lula pelos inúmeros recursos que o
governo federal repassa ao Estado de Minas Gerais.

Há dois meses, no ato de assinatura dos convênios de repasse de
recursos do PAC para o saneamento em Minas Gerais, quando foram
beneficiadas todas as cidades da Região Metropolitana e as maiores
cidades de Minas, vimos que não houve nenhuma retaliação. Não se
procurou saber se o partido do Prefeito era do PSDB, do PFL ou do
PT. Muito pelo contrário, o governo do Presidente Lula administra o
Brasil respeitando o pacto federativo e tratando todos com igualdade.

Quero também agradecer ao nosso Presidente, ao PT, e
parabenizar o Presidente Lula e os partidos da base, que hoje não
têm nenhum medo. Toda vez que surge alguma denúncia, vemos que
o Ministério Público, a AGU, o Tribunal de Contas da União, o
Congresso Nacional, a Câmara e o Senado Federal estão sempre
investigando, com CPIs e mais CPIs.

O PT e o governo Lula não têm medo de investigação, até porque,
no governo do Presidente Lula, temos, pela primeira vez na história do
País, uma Polícia Federal que trabalha e mostra serviço. Se fizermos
também uma comparação entre as ações da Polícia Federal no
governo, nos quatros anos do governo Lula e as nos oito anos do
governo Fernando Henrique, ganhamos também de lavada, porque
estamos encarando o combate à corrupção com seriedade, sem coçar
a cabeça de ninguém nem proteger ninguém. A Polícia Federal tem
autonomia para fazer o que precisa ser feito no combate à corrupção
no País. Essa é uma determinação do Presidente Lula.

Há três semanas, vi vários Deputados do PSDB e de outros partidos
criticarem, de forma veemente, o Presidente Lula por ter devolvido
dois boxeadores cubanos ao seu país. Mas esses mesmos Deputados
se calam - eles que se dizem defensores dos direitos humanos -
diante da tragédia acontecida em Ponte Nova. Eles se recusam a
assinar a CPI e correm da investigação.

Por isso nós, do PT, do PCdoB e dos partidos que fazem oposição
aqui na Casa, estamos fazendo um chamado à sociedade mineira
para pressionar os seus parlamentares a assinar a CPI. Esta Casa
precisa trabalhar, investigar, esclarecer os fatos.

Sr. Presidente, antes de encerrar, gostaria ainda de, mais uma vez,



496

solicitar às forças de segurança pública do Estado que olhem com
maior atenção para o Norte de Minas, para as cidades de fronteira,
que estão abandonadas no que se refere à segurança pública -
Montes Claros, Manga, Januária, Montalvânia, Varzelândia,
Itacarambi. Toda essa região está desprovida de segurança. Faltam
policiais, viaturas e mais uma série de coisas. Muito obrigado.

Questão de Ordem
O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, tendo em vista que o

assunto relevante que trataria neste Plenário, referente ao lançamento
do ProJovem, programa que beneficiará 4.250.000 jovens em Minas
Gerais, foi abordado na parte anterior da reunião, o “pinga-fogo”, e
que não há quórum para a continuação dos trabalhos, nós, da
Bancada do PT e do PcdoB, estamos em processo de obstrução para
tentar negociar uma ampliação de benefícios no projeto da educação,
como reposicionamento dos servidores na carreira, para que o piso
seja básico e não remuneratório; diminuição da idade de prioridade de
pagamento de precatórios para 60 anos e instalação da CPI
Carcerária. São esses os três pontos que a nossa líder, Deputada
Elisa, e o Líder da Minoria, Deputado Paulo Guedes, estão
negociando com o Deputado Mauri Torres. Mas não será necessária
obstrução porque não há quórum para a votação de projetos.
Portanto, abro mão da minha inscrição pelo art. 70.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
desconvocando a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de
amanhã, dia 6, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/7/2007
Às 9h15min, comparecem no Salão de Convenções da Associação

Beneficente Cultural Esportiva de São Gotardo - Abcesg -, neste
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Estado, os Deputados Vanderlei Jangrossi, Chico Uejo e Antônio
Carlos Arantes, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Jangrossi, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Antônio Carlos Arantes, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a discutir as demandas do setor agropecuário do Alto Paranaíba, em
especial das cadeias produtivas do alho, da cenoura e da horticultura,
e a apreciar proposições da Comissão. A Presidência interrompe a 1ª
Parte da reunião para ouvir os Srs. Maurício Bento da Silva, Fiscal
Agropecuário, representando o Ministro de Estado da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento; Gilman Viana Rodrigues, Secretário de
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Helder Naves
Torres, Superintendente Regional da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, representando o Sr. José
Carlos Carvalho, Secretário de Meio Ambiente; Dirceu Barbosa
Caixeta, Delegado Fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda,
representando o Sr. Simão Cirineu Dias, Secretário de Fazenda;
Paulo Uejo, Prefeito Municipal de São Gotardo; João Lúcio da Silva
Neto, Presidente da Câmara Municipal de São Gotardo; Fausto de
Ávila, da Faemg; Alberto Ademar do Valle Júnior, Vice-Presidente da
Ocemg; Nílton Yamagushi e Jorge Fukuda, do Programa de
Assentamento Dirigido do Alto Paranaíba - Padap; Hugo Shimada,
Hamílton Mendes de Souza, Sílvia Suzuki Nishikawa, Wilson Titan e
Ari  Batista, da Associação dos Municípios do Alto Paranaíba -
Amapar -, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência
concede a palavra ao Deputado Chico Uejo, autor do requerimento
que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos
ordinários da reunião e passa à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Chico Uejo, Vanderlei Jangrossi e
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Antônio Carlos Arantes (8), em que solicitam ao Secretário de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável a revisão do prazo de 6
para 36 meses estipulado nos termos de compromisso de averbação
de reserva legal firmados com os produtores rurais da região do
Programa de Assentamento Dirigido do Alto Paranaíba - Padap; ao
Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e ao
Presidente da Epamig sejam firmadas parcerias com as universidades
rurais do Estado a fim de estabelecer um consórcio de pesquisa e
desenvolvimento para o Alto Paranaíba nas áreas de agropecuárias;
aos Secretários de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
e de Desenvolvimento Econômico e ao Presidente do Conselho
Deliberativo do Sebrae-MG a promoção de um arranjo institucional
que permita a criação de uma agência regional de desenvolvimento da
agricultura e da agroindústria no Alto Paranaíba; seja realizada
reunião conjunta desta Comissão com a do Trabalho, da Previdência
e da Ação Social para discutir assuntos relacionados a questões
trabalhistas no campo; ao Secretário de Estado de Fazenda sejam
realizados estudos e tomadas providências visando à adequação das
alíquotas de ICMS incidentes sobre a energia elétrica destinada à
atividade produtiva rural, em especial à agricultura irrigada nas regiões
do bioma cerrado; ao Governador do Estado e ao Secretário de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável a criação
da Unidade Regional Colegiada - URC -, do Alto Paranaíba; ao
Secretário de Estado de Fazenda sejam realizados estudos e tomadas
providências para aproveitar créditos de ICMS gerados na aquisição
de insumos agropecuários em outros Estados da Federação; e sejam
formulados apelos aos Ministros de Estado de Desenvolvimento,
Indústria e Comércio; da Fazenda; da Casa Civil da Presidência da
República; do Planejamento, Orçamento e Gestão; das Relações
Exteriores; da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; e do
Desenvolvimento Agrário; à Confederação Nacional da Agricultura -
CNA - e à Federação da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do
Estado de Minas Gerais - Faemg - a renovação da taxa “antidumping”
contra o alho importado da China, cujo processo encontra-se no
Departamento de Defesa Comercial - Decom - do Ministério do
Desenvolvimento de Indústria e Comércio. Cumprida a finalidade da
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reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de julho de 2007.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Padre João - Getúlio Neiva - Chico

Uejo.
ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/8/2007

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sargento Rodrigues, Paulo Cesar e Délio Malheiros, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes, e informa que a
reunião se destina a tratar de assuntos de interesse da Comissão.
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetido a
votação é aprovado requerimento do Deputado Sargento Rodrigues,
em que solicita seja realizada reunião desta Comissão para, em
audiência pública, discutir os Projetos de Lei nºs 1.040/2007, do
Deputado Neider Moreira; e 1.310/2007, do Deputado Sargento
Rodrigues. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de setembro de 2007.
Sargento Rodrigues, Presidente - Paulo Cesar - Leonardo Moreira.
ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 28/8/2007
Às 15h02min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Gláucia Brandão e Maria Lúcia Mendonça e o Deputado Dimas
Fabiano, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Gláucia, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Maria Lúcia
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Mendonça, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei
nºs 1.333/2007 (relatora: Deputada Maria Lúcia Mendonça) e
1.379/2007 (relatora: Deputada Rosângela Reis). Submetido a
votação, é aprovado o Requerimento nº 1.009/2007. Submetidos a
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.176, 1.194 e
1.219/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento da
Deputada Gláucia Brandão em que solicita seja realizada reunião com
convidados, com vistas à apresentação da produção de conhecimento
na área da cultura, que vem sendo desenvolvida nas universidades
mineiras. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de setembro de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Rosângela Reis.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/8/2007
Às 9h20min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ademir Lucas, André Quintão, Chico Uejo e Inácio Franco, membros
da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado
Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Ademir Lucas, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Chico Uejo, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a discutir e votar proposições da
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Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:
ofícios dos Srs. Jésus Magno da Silveira, Presidente da Câmara
Municipal de Janaúba, e Amaury Henrique Salomão, da Defensoria
Pública de Teófilo Otôni, publicados no “Diário do Legislativo” de
24/8/2007 e 23/8/2007, respectivamente. Passa-se à 3ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Sargento
Rodrigues, em que solicita seja realizada audiência pública com o fim
de discutir o Projeto de Lei Complementar nº 27/2007; Dalmo Ribeiro
Silva, em que pleiteia seja solicitado ao Diretor-Geral do Detran-MG a
não-regulamentação do Decreto nº 44.546, de 2007, que trata do
credenciamento de clínicas médicas e psicológicas, enquanto não for
realizada audiência pública desta Comissão com o Secretário de
Estado de Governo; Elmiro Nascimento (2), em que solicita seja
encaminhado ao Detran-MG pedido de informações sobre clínicas
médicas e psicológicas credenciadas; e seja solicitado ao Secretário
de Estado de Governo agendamento de audiência com os membros
desta Comissão para se discutirem os termos do Decreto nº 44.546,
de 2007. Registra-se, neste momento, a presença do Deputado Elmiro
Nascimento. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de setembro de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Inácio Franco - Ademir Lucas -

Domingos Sávio - Chico Uejo - André Quintão.
ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/8/2007

Às 10h2min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sávio Souza Cruz, Fábio Avelar e Wander Borges, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Ronaldo
Magalhães. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Sávio Souza Cruz, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Fábio Avelar, dispensa a
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leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da
pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício
da Sra. Consuelo Ribeiro de Oliveira, da Gerência de
Desenvolvimento e Apoio Técnico às Atividades Industriais da Feam,
convidando os membros da Comissão para participarem da audiência
pública no dia 5/9/2007, às 19 horas, no Centro de Convenções da
Semec, no Município de Três Marias, para apresentação e discussão
do Estudo de Impacto Ambiental - EIA -, e o respectivo Relatório de
Impacto Ambiental - Rima -, elaborado para o empreendimento
Barragem de Rejeitos e Resíduos - Depósito Murici; dos Srs. Maurílio
de Carvalho, Vice-Presidente da Associação da Imprensa do Sul de
Minas - AIS/MG - e Diretor Artístico e Cultural da Associação de
Voluntários SOS Mata Verde, solicitando apoio da Comissão aos
projetos a serem desenvolvidos pelas duas instituições; e Dalto
Favero Brochi, Subsecretário Executivo do Consórcio Intermunicipal
ds Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí -
Consórcio PCJ -, convidando os membros desta Comissão para
participarem do simpósio Experiências em Gestão dos Recursos
Hídricos por Bacia Hidrográfica, nos dias 3 a 6/12/2007, no Município
de São Pedro, no Estado de São Paulo. Passa-se à 1ª Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Os Projetos de
Lei nºs 261, 566, 346 e 529/2007 são retirados da pauta, a
requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz, aprovado pela
Comissão. Passa-se à 2ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o
Projeto de Lei nº 1.395/2007 (relator: Deputado Sávio Souza Cruz).
Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação
Final do Projeto de Lei nº 941/2007. Passa-se à 3ª Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados João Leite, em que solicita
seja realizada audiência pública com a finalidade de conhecer e
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debater o projeto de construção de barragem no Rio Preto, no
Município de São Gonçalo do Rio Preto, e os impactos ambientais da
obra; Wander Borges, em que solicita seja realizada audiência pública
para discutir as causas e os efeitos da poluição atmosférica no
Município de Congonhas; e Sávio Souza Cruz, Wander Borges e Almir
Paraca, em que pleiteiam seja solicitado ao IEF que promova os
estudos técnicos e a delimitação cartográfica (memorial descritivo) da
Serra da Calçada, de forma a subsidiar os trabalhos desta Comissão
quanto à proposta contida no Projeto de Lei nº 1.304/2007, que
propõe a incorporação daquela área ao Parque Estadual da Serra do
Rola-Moça. A Presidência recebe os seguintes requerimentos, que
serão votados oportunamente: do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
solicitando seja realizada audiência pública para debater o Pacto
Verde ou Pacto de Sustentabilidade, proposto pela Associação
Mineira de Silvicultura - AMS -; e do Deputado Wander Borges,
solicitando seja realizada audiência pública para debater o
Zoneamento Ecológico e Econômico do Estado de Minas Gerais -
ZEE-MG -, e suas influências no Plano Diretor Metropolitano.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de setembro de 2007.
Sávio  Souza Cruz,  Presidente - Wander  Borges - Rômulo

Veneroso - Fábio Avelar - Padre João.
ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/8/2007
Às 10h9min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Maria Lúcia Mendonça e Ana Maria Resende e os Deputados Deiró
Marra, Carlin Moura, Vanderlei Jangrossi, Ruy Muniz e Wander
Borges, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, a Deputada Elisa Costa e os Deputados Weliton Prado e
Inácio Franco. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Deiró Marra, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos



504

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se
à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres pela aprovação dos seguintes projetos de lei em
turno único, 1.377/2007 com a Emenda nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Deiró Marra); no 2º turno,
224/2007 na forma do vencido em 1º turno (relatora: Deputada Ana
Maria Resende); no 1º turno, 1.324/2007 com as Emendas nºs 1 a 3,
da Comissão de Constituição e Justiça, registrando-se o voto contrário
do Deputado Carlin Moura (relator: Deputado Deiró Marra); 742/2007
na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça
(relatora: Deputada Maria Lúcia Mendonça); 946/2007 com a Emenda
nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e com a Emenda nº 2, da
Comissão de Educação (relatora: Deputada Ana Maria Resende);
1.046/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relatora: Deputada Maria Lúcia Mendonça);
808/2007, aprovado parecer pela rejeição, registrando-se o voto
contrário do Deputado Carlin Moura (relatora: Deputada Maria Lúcia
Mendonça). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei
nºs 827/2007 (relator: Deputado Deiró Marra); 918/2007 (relator:
Deputado Carlin Moura); 1.213/2007 (relator: Deputado Vanderlei
Jangrossi); 1.244/2007 (relatora: Deputada Ana Maria Resende); e
1.303/2007 (relator: Deputado Carlin Moura) que receberam parecer
por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Requerimentos nºs 901, 914, 916, 925, 944, 945, 946,
947, 961, 962, 965, 983, 994, 995, 996, 997 e 1.000/2007. Submetidos
a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 824, 1.073,
1.112, 1.192, 1.195, 1.245, 1.247, 1.248, 1.264 e 1.276/2007. Passa-
se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão
e votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
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um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Deiró
Marra em que solicita seja realizada audiência pública no Município de
Vazante para debater a situação de escolas daquela região; Dalmo
Ribeiro Silva em que solicita seja realizada audiência pública para
debater denúncias veiculadas pela imprensa, sobre irregularidades na
execução do Programa Brasil Alfabetizado; Dinis Pinheiro solicitando
seja realizado debate público no Plenário para discutir normas de
educação alimentar nas escolas, principalmente no que concerne às
crianças portadoras de Diabetes Tipo I; e Weliton Prado solicitando
que esta Comissão ouça os convidados que menciona sobre o Projeto
de Lei nº 1.324/2007. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de setembro de 2007.
Deiró Marra, Presidente - Carlin Moura - Maria Lúcia Mendonça.

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DIREITOS HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/8/2007
Às 13h15min, comparecem no Plenário da Câmara Municipal de

Ponte Nova os Deputados Durval Ângelo, Luiz Tadeu Leite, João Leite
e Ruy Muniz, membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Padre João. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado João Leite,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a realizar audiência
pública para debater a situação da guarda dos presos na cadeia
pública de Ponte Nova e obter esclarecimentos sobre a morte de 25
detentos, após tumulto nessa unidade prisional, ocorrido na
madrugada do dia 23/8/2007. A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião para ouvir os Srs. Genilson Ribeiro Zeferino, Subsecretário de
Administração Prisional da Secretaria de Estado de Defesa Social -
Suap -; Alexandre França Campbell Penna, Corregedor Adjunto da
Polícia Civil do Estado; Wanderley José Miranda, Delegado de Polícia
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da Cadeia Pública da Comarca de Ponte Nova; Luiz Carlos Chartouni,
Delegado Regional da Polícia Civil da Comarca de Ponte Nova; Sérgio
de Castro Moreira dos Santos, Promotor de Justiça da Comarca de
Ponte Nova; Bruno Viana Castro, advogado, representando o
Presidente da 7ª Subseção da OAB de Ponte Nova; Luiz Eustáquio
Linhares, Prefeito Municipal de Ponte Nova; Dênnis Mendonça
Ramos, Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova; José
Anselmo Barroso Vasconcellos, Vereador, Presidente da Comissão de
Direitos Humanos da Câmara Municipal de Ponte Nova; Antônio
Benedito de Araújo, Wagner Mol Guimarães, e Ana Maria Ferreira,
Vereadores da Câmara Municipal de Ponte Nova; Carlos Henrique
Perpétuo Braga, Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça;
Cláudia Aparecida Coimbra Alves, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da
Comarca de Ponte Nova; e Padre Geraldo Francisco Leocádio, vigário
episcopal, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência
concede a palavra aos Deputados Luiz Tadeu Leite e Ruy Muniz, cada
um por sua vez, autores do requerimento que deu origem ao debate,
para suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.
A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à
3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Durval
Ângelo, Luiz Tadeu Leite, João Leite, Ruy Muniz (7) em que solicitam
providências ao Governador do Estado para que se proceda a
estudos, com vistas à apresentação de um projeto de lei que disponha
sobre a indenização das famílias dos 25 presos mortos na chacina
ocorrida na cadeia pública de Ponte Nova, na madrugada do último
dia 23/8/2007; para a imediata instalação de uma companhia do
Corpo de Bombeiros Militar em Ponte Nova; para a reestruturação da
PMMG e da polícia civil de Ponte Nova, com o aumento do efetivo e
de equipamentos, e a implantação de uma companhia independente
da PMMG nesse Município; ao Secretário de Estado de Defesa Social,
para a implementação do Programa Fica Vivo em Ponte Nova e a
implantação de unidade prisional nesse Município, para ser
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administrada pelo sistema Apac; ao Subsecretário de Administração
Prisional, a elaboração de um plano emergencial de assistência aos
detentos transferidos da cadeia pública de Ponte Nova, em razão da
chacina ocorrida nessa unidade prisional, o qual preveja a visita dos
familiares e o conhecimento da situação de saúde de cada um dos
detentos, em parceria com a Câmara Municipal de Ponte Nova, com
acompanhamento da Comissão, em reunião em 3/9/2007, na Câmara
Municipal de Ponte Nova; ao Chefe da Polícia Civil do Estado, para o
desmembramento da Delegacia de Crimes contra a Mulher e da
Delegacia de Trânsito do complexo da Rua Felisberto Leopoldo
(cadeia pública municipal), em Ponte Nova; Durval Ângelo, Luiz Tadeu
Leite, Ruy Muniz e Padre João em que solicitam, para tomada de
providências, o envio da cópia das notas taquigráficas da reunião à
Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Ponte Nova,
à Comissão Parlamentar de Inquérito do Sistema Carcerário da
Câmara dos Deputados, à Corregedoria-Geral da Polícia Civil do
Estado e à Promotoria de Justiça da Comarca de Ponte Nova; e
Durval Ângelo em que solicita realização de reunião destinada a
audiência pública em Contagem, em 4/9/2007, às 15 horas, para
debater as desapropriações do Rodoanel. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - João Leite.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

30/8/2007
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Vanderlei Miranda, Bráulio Braz e Eros Biondini, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Sebastião Costa, Célio Moreira e Paulo Cesar. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Miranda, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Bráulio Braz , dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
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dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater o
art. 23 da Lei Complementar nº 123, que institui o Estatuto Nacional
da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte - Supersimples -,
que veda a apropriação e a transferência de créditos relativos a
impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples Nacional, e a
discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe a
1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. João Israel Neiva,
Superintendente de Comércio e Serviços, representando Márcio
Araújo de Lacerda, Secretário de Estado de Desenvolvimento
Econômico; Antônio Jacinto Lemos, Assessor da Superintendência da
Secretaria de Estado de Fazenda, representando Simão Cirineu Dias,
Secretário de Estado de Fazenda; Adílson Rodrigues,
Superintendente da Amis; e David Gonçalves de Andrade Silva,
advogado da Amis, representando José Nogueira Soares Nunes,
Presidente da Associação Mineira de Supermercados - Amis -; Sra.
Scheilla Nery de Souza Queiroz, Presidente do Conselho da Pequena
e Média Indústria; Sr. Pedro Parizi, Assessor Parlamentar da Fiemg,
representando Robson Braga de Andrade, Federação das Indústrias
de Estado de Minas Gerais - Fiemg -; e Sra. Viviane Goulart de
Ornelas e Sr. Sebastião Moreira Santos, Assessores da Unidade de
Políticas Públicas do Sebrae, representando Roberto Simões,
Presidente de Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas -
Sebrae - MG, que são convidados a tomar assento à mesa. O
Presidente, na qualidade de autor do requerimento que deu origem ao
debate, tece suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, são aprovados requerimentos do
Deputado Vanderlei Miranda (2) em que solicita seja encaminhado
ofício ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico,
solicitando-lhe providências para que se forme uma comissão para
permitir que as microempresas e empresas de pequeno porte,
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optantes pelo Simples Nacional, possam fazer jus à apropriação e à
transferência de créditos relativos a impostos ou contribuições; em
que solicita sejam marcadas visitas às Comissões de Indústria e
Comércio das Assembléias Legislativas, com a finalidade de discutir o
Super Simples e os Simples Estaduais com ênfase no art. 23 da Lei
Complementar nº 123. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de setembro de 2007.
Vanderlei Miranda, Presidente - Doutor Rinaldo - Eros Biondini.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 30/8/2007
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Cecília Ferramenta (substituindo a Deputada Elisa Costa, por
indicação da Liderança do PT) e os Deputados Sebastião Costa
(substituindo o Deputado Lafayette de Andrada, por indicação do
BSD), Inácio Franco (substituindo o Deputado Agostinho Patrús Filho,
por indicação da Liderança do PV) e Célio Moreira, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos
membros da Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Suspende-se a
reunião. Às 10h55min, são reabertos os trabalhos com a presença dos
Deputados Zé Maia, Jayro Lessa, Agostinho Patrús Filho, Antônio
Júlio, Elisa Costa, Lafayette de Andrada, Sebastião Helvécio, Carlin
Moura, Domingos Sávio e Weliton Prado. Passa-se à 1ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na
fase de discussão do parecer do relator, Deputado Zé Maia, o qual
conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.324/2007, no 1º turno,
com as Emendas nºs 1 a 3, da Comissão de Constituição e Justiça,
são apresentadas as Propostas de Emenda nºs 1 e 2, pelo Deputado
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Weliton Prado. O parecer tem a sua discussão adiada, atendendo-se
a requerimento da Deputada Elisa Costa e dos Deputados Antônio,
Lafayette de Andrada e Sebastião Helvécio, aprovado pela Comissão.
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado requerimento dos Deputados Sebastião Helvécio
e Zé Maia, em que solicitam seja realizada reunião para se debater o
Decreto nº 44.270, de 2006, que regulamenta a Lei nº 14.130, de
19/12/2001, que dispõe sobre a prevenção contra incêndio e pânico
no Estado e dá outras providências. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de setembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada - Elisa Costa -

Sebastião Helvécio - Antônio Carlos Arantes.
ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SAÚDE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 30/8/2007

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Carlos Pimenta, Ruy Muniz e Célio Moreira (substituindo este ao
Deputado Carlos Mosconi, por indicação da Liderança do BSD),
membros da supracitada Comissão. O Deputado Carlos Pimenta, no
exercício da Presidência, declara aberta a reunião nos termos do art.
120, inciso III, c/c o art. 125, do Regimento Interno, dá a ata por
aprovada e solicita aos Srs. Deputados que a subscrevam. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir a dificuldade
de os Municípios que não contam com trabalhos de médicos legistas
obterem informações sobre a demora no atendimento de pedidos de
autópsia e a dificuldade de o médico-legista realizar seu trabalho com
a falta do auxiliar de necrópsia. A Presidência interrompe a 1ª Parte
da reunião para ouvir os Srs. José Mauro de Moraes, Diretor do
Instituto Médico- Legal; Anderson Muzzi, Chefe de Perícias no Morto
do IML; Roberto Santos, 2º Secretário do Conselho Municipal de
Saúde, e a Sra. Raquel Muniz, médica em Montes Claros e Diretora
da Funorte, que são convidados a tomar assento à Mesa. A
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Presidência concede a palavra ao Deputado Ruy Muniz, autor do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os
trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Ruy Muniz (2), em
que pleiteia sejam enviados ofícios ao Secretário de Estado de Defesa
Social solicitando seja enviado a esta Casa projeto de lei que cria o
cargo de Técnico em Necrópsia no quadro da Polícia Civil, seja
realizado concurso tão logo o cargo seja criado, com a abertura de
aproximadamente 16 vagas para o IML de Belo horizonte e de 150
vagas para os postos do IML no interior de Minas, sejam contratados
os seguintes profissionais, diante da deficiência de pessoal no IML de
Belo Horizonte: 8 Assistentes Sociais, 10 Agentes Administrativos, 2
Enfermeiros, 16 Técnicos em Necrópsia para o IML de Belo Horizonte
e 150 Técnicos em Necrópsia para o interior. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos
convidados, do público em geral, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de setembro de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Hely Tarqüínio - Doutor Rinaldo.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DIREITOS HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 30/8/2007
Às 10h15min, comparecem no Plenário da Câmara Municipal de

Ituiutaba os Deputados Durval Ângelo e João Leite, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, que é considerada aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a obter esclarecimentos sobre a atuação de
milícias armadas nas Fazendas Cachoeirinha e São Vicente, no
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Triângulo Mineiro, tendo em vista a ocorrência de confliltos entre
trabalhadores rurais sem-terra e a empresa MultiService. A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Luis
Carlos Martins Costa, Promotor de Justiça - Conflitos Agrários; Paulo
Henrique Delicole e Fábio de Paula Carvalho, Promotores de Justiça
da Comarca de Ituiutaba; Francisco Batista Rodrigo, Coordenador
Regional do Movimento Popular dos Sem-Terra - MPST; Ivo Ferreira,
Coordenador do Grupo Renascer - Contag; Lourenço Migliorni
Fonseca Ribeiro, Juiz de Direito; e Willian Garcia Pinto Coelho,
Promotor de Justiça da Comarca de Santa Vitória; Romes Gouvéa
Bastos, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Ituiutaba; Adalberto Abdo Martins, André Luiz Nascimento Vilela e
Marcos Willian Almeida Drummond, Vereadores à Câmara Municipal
de Ituiutaba; e Esdras Juvenal de Queiroz, advogado do MPST, que
são convidados a tomar assento à mesa. O Deputado Durval Ângelo,
na condição de autor do requerimento que deu origem ao debate, tece
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.
A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à
3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Não havendo proposição a ser
apresentada, o Presidente tece as últimas considerações sobre o
assunto em tela. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de setembro de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - João Leite - Carlin Moura.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/9/2007
Às 14h05min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Vanderlei Jangrossi, Antônio Carlos Arantes e Getúlio Neiva,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, a
Deputada Rosângela Reis e os Deputados Antônio Júlio e Inácio
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Franco. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Vanderlei Jangrossi, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Getúlio Neiva, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a discutir a proibição do comércio de
aves vivas no Estado, estabelecida no Programa de Regionalização
Avícola, implantado pelo IMA, e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios nº 2008/2007, do Deputado Federal Arlindo
Chinaglia, Presidente da Câmara dos Deputados, publicado no “Diário
do Legislativo” de 23/8/2007; ofício nº 9.216/2007, do Sr. Djalma
Bastos de Morais, Presidente da Cemig, publicado no “Diário do
Legislativo” de 23/8/2007; fax nº 1.453/2007, da Sra. Maria das
Graças Fontes, chefe de gabinete do Ministro da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, publicado no “Diário do Legislativo” de 24/8/2007. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projeto de Resolução nº
1.287/2007 no 2º turno (Deputado Vanderlei Jangrossi); Projeto de Lei
nº 843/2007 em turno único (Deputado Chico Uejo); Projeto de Lei
nº1.410/2007 em turno único (Deputado Getúlio Neiva). A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir a Sra. Denise de
Magalhães Viegas, fiscal federal de agropecuária do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado, e os Srs. Pedro Luiz
Ribeiro Hartung, Diretor técnico do IMA, representando o Secretário
de Agricultura e o Diretor-Geral do IMA; Tarcísio Franco do Amaral,
Presidente da Associação dos Avicultores de Minas Gerais - Avimig -;
Lucas Augusto Soeiro Pinheiro, Presidente da Sociedade Mineira de
Medicina Veterinária; Sérgio Luís Lima Monteiro, gerente de Defesa
Sanitária Animal do IMA; Carlos Antônio Costa, representante da
Granja Planalto, que são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra à Deputada Rosângela Reis e, a
seguir, ao Deputado Antônio Carlos Arantes, autores do requerimento
que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos
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ordinários da reunião. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.135, 1.216, 1.225, 1.238,
1.252, 1.253, 1.254 e 1.256/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Roberto Carvalho,
em que solicita seja realizada audiência pública para analisar o
Projeto de Lei nº 952/2007, em reunião conjunta com a Comissão de
Meio Ambiente; Antônio Carlos Arantes, em que pleiteia seja solicitado
ao IMA a concessão de prazo para a adequação dos
estabelecimentos de produção e comercialização de aves às
exigências estabelecidas na Portaria nº 783/2007 desse órgão; e
Rosângela Reis, Vanderlei Jangrossi e Antõnio Carlos Arantes, em
que solicitam seja encaminhado apelo ao IMA para que promova
campanha de esclarecimento e instrução dirigida aos produtores e
comerciantes de aves com a finalidade de divulgar a Portaria nº
783/2007 e as providências necessárias à adequação desses
estabelecimentos à referida norma. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos
convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2007.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Padre João - Antônio Carlos

Arantes - Getúlio Neiva.
ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/9/2007

Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Gilberto Abramo, Neider Moreira, Sargento Rodrigues e Sebastião
Costa, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Vice-Presidente, Deputado Gilberto Abramo, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Neider Moreira, dispensa a leitura da ata da reunião
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anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento de
ofício do Sr. Lindon Carlos Resende da Cruz, Prefeito Municipal de
Nova Ponte, manifestando profundo repúdio ao Projeto de Lei
Complementar nº 26/2007. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nºs 1.476, 1.481, 1.487, 1.489, 1.498, 1.499,
1.504 e 1.507/2007 (Deputado Gilberto Abramo); 1.473, 1.480, 1.493,
1.497, 1.503/2007 e Projeto de Lei Complementar nº 28/2007
(Deputado Sebastião Costa); 1.478, 1.482, 1.488, 1.500, 1.505 e
1.508/2007 (Deputado Delvito Alves); 1.472, 1.474, 1.483, 1.491,
1.494 e 1.502/2007 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 1.475, 1.485,
1.496 e 1.509/2007 (Deputado Hely Tarqüínio); 1.479, 1.484, 1.490 e
1.506/2007 (Deputado Sargento Rodrigues); 1.477, 1.486, 1.492 e
1.501/2007 (Deputado Neider Moreira); Projeto de Lei nº 1.447/2007
(Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição.). Passa-se à
1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o
parecer pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto
de Lei nº 1.482/2007 (relator: Deputado Sargento Rodrigues, em
virtude de redistribuição). São convertidos em diligência à Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Regional e Urbano o Projeto de Lei
Complementar nº 18/2007; à Secretaria de Estado de Fazenda, os
Projetos de Lei nºs 681 e 1.447/2007 (Deputado Sebastião Costa); ao
autor, o Projeto de Lei nº 1.442/2007; à Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, o Projeto de Lei nº 1.481/2007; e ao Prefeito
do Município de Cláudio, à Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão e ao autor, o Projeto de Lei nº 1.479/2007. Após discussão e
votação, são aprovados, no 1º turno, os pareceres pela
inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade dos Projetos de Lei
nºs 332, 1.408 e 1.428/2007 (relator: Deputado Sargento Rodrigues);
432/2007 (relator: Deputado Gilberto Abramo); 996/2007 (relator:
Deputado Neider Moreira, em virtude de redistribuição). É aprovado
requerimento do Deputado Gilberto Abramo em que solicita seja o
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Projeto de Lei nº 618/2007 encaminhado à Mesa da Assembléia
Legislativa para que examine a possibilidade de sua anexação ao
Projeto de Lei nº 14/2007. O Projeto de Lei nº 728/2007 é retirado da
pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Gilberto Abramo,
aprovado pela Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os requerimentos que solicitam sejam convertidos em
diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 1.450, 1.466, 1.467, 1.469,
1.471, 1.478, 1.491, 1.493, 1.498, 1.500 e 1.501/2007; à Seplag, o
Projeto de Lei nº 1.487/2007; e à Delegacia Regional do Trabalho -
DRT-MG o Projeto de Lei nº 1.358/2007. Neste momento, o Deputado
Sargento Rodrigues tece comentários sobre o Projeto de Lei
Complementar nº 27/2007. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, a ser
realizada no dia 4/9/2007, às 18h30min, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio -

Sebastião Costa.
ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/9/2007

Às 14h14min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Elisa Costa e os Deputados Zé Maia, Lafayette de Andrada, Sebastião
Helvécio e Antônio Carlos Arantes, membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Carlin Moura.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara
aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes
que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e comunica que está aberto até
o dia 24/9/2007 o prazo para o recebimento de emendas ao Projeto de
Lei nº 1.530/2007. O Deputado Antônio Carlos Arantes retira-se da
reunião. Registra-se a presença dos Deputados Agostinho Patrús
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Filho, Antônio Júlio, Domingos Sávio, Padre João e Weliton Prado.
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Na fase de discussão do parecer do relator,
Deputado Zé Maia, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº
1.324/2007, no 1º turno, com as Emendas nºs 1 a 3, da Comissão de
Constituição e Justiça, são apresentadas, pelo Deputado Weliton
Prado, as propostas de emenda que receberam os nºs 2, 3 e 4. O
Deputado Weliton Prado retira-se da reunião. Após discussão e
votação é aprovado o parecer, salvo as propostas de emenda,
registrando-se o voto contrário da Deputada Elisa Costa. Submetidas
a votação, são rejeitadas as propostas de emenda, registrando-se o
voto contrário da Deputada Elisa Costa e do Deputado Sebastião
Helvécio. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de setembro de 2007.
Jayro Lessa, Presidente - Agostinho Patrús Filho - Sebastião

Helvécio - Antônio Júlio - Lafayette de Andrada.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.180/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública o Instituto Beneficente Vida Nova, com
sede no Município de Congonhas.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.180/2007 pretende declarar de utilidade pública
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o Instituto Beneficente Vida Nova, com sede no Município de
Congonhas, que tem como finalidade primordial a melhoria da
qualidade de vida dos moradores locais.

Para alcançar suas metas, implementa ações na áreas da saúde, da
educação, da cultura, do esporte e do lazer, combate a fome e a
pobreza, oferece cursos de capacitação profissional, visando à
inserção de seus associados no mercado de trabalho, orienta sobre a
preservação do meio ambiente, promove a defesa e a conservação do
patrimônio histórico e artístico e atua na promoção da ética, da
cidadania, dos direitos humanos e de outros valores universais.

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

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 1.180/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 5 de setembro de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.222/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Arlem Santiago, o projeto de lei em tela tem
por objetivo dar denominação a escola estadual situada no Município
de São João da Ponte.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão, para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.222/2007 pretende dar o nome de Escola

Estadual Maria Beltrão de Almeida à Escola Estadual Santo Antônio
da Boa Vista, localizada no Município de São João da Ponte. Tal
pretensão vem ao encontro de solicitação formulado pelo colegiado da
referida escola, o qual, em reunião realizada em 7/9/2006, homologou
pela unanimidade dos votos de seus membros a indicação do referido
nome para denominar aquela unidade de ensino.
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Cabe destacar que a homenageada, exemplo de cidadã, prestou
relevantes serviços à comunidade de São João da Ponte. Como
professora, colaborou com a formação de gerações de estudantes,
neles deixando marcas de conhecimento e dignidade; além do mais,
esteve sempre presente nos grupos de reflexões e estudos sobre
educação, buscando aprimorar a qualidade do ensino.

Em reconhecimento ao seu trabalho, justa se torna a homenagem
que lhe está sendo concedida.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.222/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 6 de setembro de 2007.
Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.410/2007

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em epígrafe visa
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Empreendedores Rurais da Comunidade Cachoeira e Região - ACC -,
com sede no Município de Itapagipe.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.410/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária dos Empreendedores Rurais da
Comunidade Cachoeira e Região, com sede no Município de
Itapagipe, que tem por objetivo o desenvolvimento de atividades que
contribuam para o fomento e a racionalização do processo produtivo
da agropecuária e que fortaleçam econômica e socialmente o homem
do campo.

Além disso, desenvolve atividades nas áreas cultural, educacional e
desportiva para seus associados, aos quais também fornece serviços
médicos e odontológicos; combate a fome e a pobreza; presta
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assistência à criança, ao adolescente, às gestantes e aos idosos.
Firma convênios com o poder público e com o setor privado para dar
suporte às suas iniciativas, que têm o propósito de preservar o meio
ambiente.

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

Conclusão
Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.410/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 6 de setembro de 2007.
Getúlio Neiva, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.412/2007

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo
Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, a proposição em epígrafe
visa a instituir o Dia Estadual do Turista.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão, para deliberação em turno único,
nos termos do art. 102, XIII, combinado com o art. 190, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.412/2007 pretende instituir o Dia Estadual do

Turista, a ser comemorado, anualmente, no dia 27 de setembro.
O turismo é uma atividade econômica de importância crescente em

nível global. As potencialidades desse segmento para dinamizar a
economia e contribuir para o desenvolvimento de comunidades e
regiões vêm sendo amplamente reconhecidas e estimuladas.

É indissociável a idéia do turismo como fonte de emprego e renda. O
investimento político e econômico nessa indústria muito contribui para
elevar o padrão social das comunidades, pois possibilita a expansão
de oportunidades de trabalho.

Realizado de forma correta, o turismo funciona como catalisador do
desenvolvimento sustentável, dinamiza a economia local, agregando
renda à população envolvida, preserva e valoriza a cultura da
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comunidade e contribui para a conservação da natureza.
Minas Gerais possui características naturais, históricas e culturais de

elevado potencial turístico, capazes de encantar qualquer visitante.
Em conseqüência disso, são muitas as ações e iniciativas com o
intuito de fomentar e desenvolver esse setor. Em cada Município ou
região, as pessoas são incentivadas a valorizar suas características
peculiares, criando diferenciais competitivos para que o turista se sinta
atraído e motivado a retornar.

Um dos principais diferenciais para atrair e conquistar o turista é a
capacitação das pessoas que lidam com ele. Nesse ponto, merece
destaque a sensibilização da comunidade para a importância que o
turista tem para sua cidade, sua região e seu Estado, e, em
contrapartida, é fundamental o tratamento hospitaleiro daqueles que o
recebem, para que se sinta bem acolhido, com simplicidade e carinho,
como o faz o povo mineiro.

Diante dessas considerações, a proposta de se instituir o Dia
Estadual do Turista é oportuna e meritória e deve ser aprovada por
esta Casa.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.412/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 5 de setembro de 2007.
Vanderlei Miranda, Presidente e relator - Eros Biondini - Doutor

Rinaldo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.445/2007
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem

por objetivo dar denominação a escola estadual localizada no
Município de Itaipé.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 1.445/2007 pretende dar o nome de Escola
Estadual Professora Francisca Matos à escola estadual localizada na
Rua Quinze de Novembro, nº 160, Bairro São Pedro, no Município de
Itaipé.

O propósito do Governador do Estado vem ao encontro de
solicitação do colegiado da referida escola, o qual, em reunião
realizada em 4/6/2007, homologou pela unanimidade dos votos de
seus membros a indicação do citado nome para denominá-la.

A Professora Francisca Matos desenvolveu, enquanto educadora,
um trabalho digno das melhores referências no âmbito do ensino no
Município e na região. Com sensibilidade e competência, lutou pela
instalação definitiva do curso de ensino médio em Itaipé, capaz de
formar os jovens que poderiam lutar por uma sociedade mais justa e
promissora.

Deixando um legado que concorreu para a excelência da educação,
torna-se merecedora do tributo que lhe está sendo outorgado.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.445/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 6 de setembro de 2007.
Vanderlei Jangrossi, relator.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 709/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em tela, decorrente do desarquivamento do Projeto de
Lei nº 2.110/2005, a requerimento do Deputado Padre João, tem por
objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de
Viçosa o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/4/2007 e
distribuída a esta Comissão, à qual compete examiná-la
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 709/2007 tem por escopo autorizar o Poder

Executivo a fazer reverter ao Município de Viçosa imóvel constituído
por terreno com área de 437m², situado na Praça Silviano Brandão,
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naquele Município, e registrado sob o nº 2.193, no Livro 3-E, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Viçosa.

O referido bem foi doado ao Estado pela Câmara Municipal de
Viçosa, em 1912, para que ali fosse construído prédio para abrigar o
fórum e a cadeia pública municipal, o que de fato ocorreu.

Agora, a administração municipal pleiteia o retorno do imóvel a seu
patrimônio, mas isso só pode ser efetivado por meio de doação, uma
vez que o bem cumpriu a finalidade a que se destinava.

A transferência de domínio de bens públicos, embora para outro
ente da Federação, é matéria subordinada ao art. 18 da Constituição
do Estado, que exige a autorização específica do Poder Legislativo
para sua efetivação. No plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei
Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da
Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da
administração pública, reforça tal exigência, subordinando o contrato
ao atendimento do interesse público.

Com relação a essa exigência, o parágrafo único do art. 1º da
proposição em análise determina que o imóvel abrigará a Câmara
Municipal de Viçosa, o Procon, o Sine e outros órgãos que prestam
serviços à população.

Ainda em defesa do interesse coletivo, o art. 2º prevê que o imóvel
reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos
contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver
sido dada a destinação prevista.

Por fim, cabe ressaltar que o Substitutivo nº 1, apresentado ao final
deste parecer, tem a finalidade de autorizar a doação do referido
imóvel e adequar o texto à técnica legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 709/2007, no 1º
turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Viçosa o imóvel

que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de
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Viçosa o imóvel constituído por terreno edificado, com área de 437m2
(quatrocentos e trinta e sete metros quadrados), situado na Praça
Silviano Brandão, naquele Município, e registrado sob o nº 2.193 do
Livro 3-E, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Viçosa.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” deste artigo destina-
se à instalação da Câmara Municipal de Viçosa e de órgãos que
prestam serviços à população.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no artigo anterior.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 4 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Delvito Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº

1.287/2007
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De iniciativa desta Comissão, a proposição em tela tem por escopo

aprovar, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da
Constituição do Estado, a alienação da terra devoluta que especifica.

O projeto foi aprovado no 1º turno, tal como apresentado, e agora
retorna a esta Comissão a fim de receber parecer para o 2º turno, nos
termos do art. 189, c/c o art. 102, IX, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Resolução nº 1.287/2007 tem por objetivo, de acordo

com o estatuído no inciso XXXIV do art. 62 e § 6º do art. 247 da
Constituição do Estado, aprovar a alienação de terra devoluta situada
no lugar denominado Fazenda Cabeceira do Brejo, no Municípío de
Montezuma, com área de 157,0642ha, em favor de Christiana Lemos
Turza Ferreira.

De conformidade com os autos do processo, instruído pelo Instituto
de Terras do Estado de Minas Gerais - Iter - MG -, a transferência de
domínio de tal imóvel far-se-á em concordância com as exigências
legais, atendendo, assim, ao objetivo de promover o bem-estar do
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homem que vive do trabalho da terra e fixá-lo no campo.
No tocante ao exame de possível repercussão financeira ou

orçamentária decorrente da aprovação do projeto, afirmamos que ela
inexiste, porquanto a alienação do imóvel dar-se-á na modalidade de
compra preferencial, em que o beneficiário fará o pagamento de seu
valor, acrescido dos emolumentos.

Conclusão
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de

Resolução nº 1.287/2007 no 2º turno.
Sala das Comissões, 6 de setembro de 2007.
Vanderlei Jangrossi, Presidente e relator - Padre João - Getúlio

Neiva - Antônio Carlos Arantes.

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, “b” a

“d”, do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com o Sr. Roberto Simões, Presidente do Sebrae

Minas, pelo transcurso do 35º aniversário de sua fundação
(Requerimento nº 900/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o nadador mineiro Rodrigo Castro por seu
brilhante desempenho como atleta da equipe brasileira de natação e
pela conquista da medalha de ouro na prova 400m medley nos Jogos
Pan-Americanos 2007 (Requerimento nº 901/2007, do Deputado
Paulo Cesar);

de congratulações com a ginasta Daniela Aleixo Leite, na pessoa de
seu pai, Deputado João Leite Neto, pela brilhante participação no Pan
Rio 2007, conquistando três medalhas de ouro e uma de bronze
(Requerimento nº 914/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso à Escola Estadual Francisco Sá e à Escola Estadual
Dom Joaquim Antônio Pimenta pelo excelente resultado obtido nas
avaliações do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb
(Requerimento nº 916/2007, do Deputado Deiró Marra);

de congratulações com a Instituição Casa Lar Estrela, na pessoa de
sua Diretora, Sra. Maria Cristina Ferreira, pelo transcurso do 10º
aniversário de sua fundação (Requerimento nº 922/2007, do Deputado
Jayro Lessa);
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de pesar pelo falecimento do Sr. Belisário Cunha Pereira, ex-Prefeito
Municipal de Peçanha, ocorrido em 6/8/2007, em Peçanha
(Requerimento nº 931/2007, do Deputado Gustavo Valadares);

de congratulações com a UFMG por estar entre as cinco instituições
brasileiras incluídas na lista das 508 melhores universidades do
mundo (Requerimento nº 944/2007, da Deputada Ana Maria
Resende);

de congratulações com a Universidade Federal de Viçosa - UFV -
por sua classificação entre os cincos primeiros lugares, alcançada no
Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - Enade -, aplicado
pelo Ministério da Educação (Requerimento nº 945/2007, do Deputado
Délio Malheiros);

de congratulações com a Universidade Federal de Juiz de Fora pelo
3º lugar alcançado no Enade (Requerimento nº 946/2007, do
Deputado Délio Malheiros);

de congratulações com a Universidade Federal de São João del Rei
pela sua classificação no Enade (Requerimento nº 947/2007, do
Deputado Délio Malheiros);

de congratulações com o IEF por ser considerado referência em
preservação ambiental pela Secretaria do Meio Ambiente do Rio de
Janeiro (Requerimento nº 951/2007, do Deputado Deiró Marra);

de congratulações com a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção
Minas Gerais pela passagem do Dia do Advogado (Requerimento nº
952/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Sebastião Antônio Camargo Rossi,
Prefeito Municipal de Extrema, pela implantação da primeira escola
em tempo integral no Estado (Requerimento nº 960/2007, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Itajubá Tênis Clube pelo seu 48º
aniversário (Requerimento nº 961/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva);

de congratulações com a Universidade Federal de Lavras pelo 10
anos do curso de Ciência da Computação (Requerimento nº 962/2007,
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Universidade Norte do Paraná pela
passagem do seu 5º aniversário (Requerimento nº 965/2007, do
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Deputado Luiz Tadeu Leite);
de congratulações com a Associação Mineira de Silvicultura pela

posse de sua nova diretoria executiva (Requerimento nº 976/2007, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Associação dos Moradores do Bairro
Belvedere pelo transcurso do 28º aniversário de sua fundação
(Requerimento nº 977/2007, do Deputado Gustavo Valadares);

de congratulações com a Ordem dos Advogados do Brasil pelo
transcurso do Dia do Advogado (Requerimento nº 979/2007, do
Deputado Gustavo Valadares);

de aplauso ao “Jornal Fórum Econômico” pelo transcurso de seus 40
anos de fundação (Requerimento nº 980/2007, do Deputado Doutor
Viana);

de congratulações com os atletas mineiros participantes dos Jogos
Pan-Americanos (Requerimento nº 983/2007, do Deputado Carlin
Moura);

de aplauso ao jornal “Belvedere e Condomínios de Nova Lima” pelo
transcurso de seus quatro anos de fundação (Requerimento nº
988/2007, do Deputado Doutor Viana);

de apoio à transferência do tráfego aéreo do Aeroporto de
Congonhas para o Aeroporto Internacional Tancredo Neves
(Requerimento nº 989/2007, do Deputado Eros Biondini e outros);

de congratulações com a Agência de Notícias dos Pobres pela
iniciativa da divulgação de notícias para as pessoas de menor poder
aquisitivo (Requerimento nº 992/2007, da Comissão de Direitos
Humanos);

de congratulações com o Sr. Fabrício Mafra pela conquista de
medalha de bronze na modalidade levantamento de peso, categoria
105 quilos, nos XV Jogos Pan-Americanos (Requerimento nº
994/2007, do Deputado Wander Borges);

de congratulações com a Sra. Anna Bárbara de Freitas Proietti,
Presidente do Hemominas, por sua indicação para Conselheira da
Fapemig (Requerimento nº 995/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva);

de congratulações com o Sr. José Cláudio Junqueira Ribeiro,
Presidente da Feam, por sua indicação para Conselheiro da Fapemig
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(Requerimento nº 996/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);
de congratulações com o escritor Luiz Edmundo Bonfim, professor

da Universidade Vale do Rio Verde Três Corações, por ter sido
homenageado no Dia do Escritor (Requerimento nº 997/2007, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Luiz Carlos Motta Costa, Diretor-
Presidente do “Diário do Comércio” por ter sido agraciado com a
Medalha do Mérito do Transporte de Carga Mineiro - TRC-2007
(Requerimento nº 998/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Márcio Silva Basílio por sua indicação
para Presidente da Fundação Cefetminas (Requerimento nº
1.000/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Valdez Maranhão por sua posse como
Presidente da Associação dos Repórteres Fotográficos e
Cinematográficos de Minas Gerais (Requerimento nº 1.001/2007, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Município de Campanha, nas pessoas dos
Srs. Paulo César Ferreira Ayres Júnior e Hamilton Pires de Rezende,
respectivamente, Prefeito Municipal e Presidente da Câmara
Municipal desse Município, pelo centenário de criação da Diocese de
Campanha (Requerimento nº 1.009/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva);

de apelo ao Plenário do Copam com vistas a que se manifeste
favoravelmente à aplicação integral dos recursos financeiros
provenientes da medida de compensação ambiental relacionados à
expansão da mina de ouro da Rio Paracatu Mineração, no Município
de Paracatu, mantendo-se o montante destinado ao Parque
Clarismundo Xavier, aplicando-se o restante na criação de uma
unidade de proteção integral (Requerimento nº 1.027/2007, da
Comissão de Meio Ambiente).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 2007

ATAS
ATA DA 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/9/2007
Presidência dos Deputados Alencar da Silveira Jr., Carlos Pimenta,

Domingos Sávio e Carlin Moura
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase

(Expediente): Ata; discursos do Deputado Durval Ângelo e da
Deputada Elisa Costa; aprovação - Correspondência: Mensagens nºs
92 e 93/2007 (encaminham o Projeto de Lei nº 1.555/2007 e emenda
ao Projeto de Lei nº 1.324/2007, respectivamente), do Governador do
Estado - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Projetos de Lei nºs 1.556 a 1.562/2007 - Requerimentos nºs 1.103 a
1.115/2007 - Requerimentos dos Deputados Fábio Avelar, Sebastião
Helvécio e da Comissão de Justiça - Comunicações: Comunicações
das Comissões de Administração Pública, de Saúde, de Segurança
Pública, de Turismo e de Direitos Humanos e do Deputado Fahim
Sawan - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Antônio Carlos
Arantes, João Leite, Padre João e Carlos Pimenta - 2ª Parte (Ordem
do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Palavras do Sr. Presidente
(2) - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos: Requerimentos do Deputado Sebastião
Helvécio e da Comissão de Justiça; deferimento - Registro de
presença - Requerimento do Deputado Domingos Sávio; deferimento;
discurso do Deputado Domingos Sávio - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Roberto Carvalho - Dinis

Pinheiro - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Délio
Malheiros - Delvito Alves - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval
Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio
Avelar - Gláucia Brandão - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite -
Leonardo Moreira - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Padre
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João - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Wander Borges.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alencar da Silveira Jr.) - Às 14h15min, a

lista de comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do
povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Sávio Souza Cruz, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

leitura da ata da reunião anterior.
O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir,

o Deputado Durval Ângelo.
O Deputado Durval Ângelo - Antes de mais nada, quero registrar

minha alegria por fazer uma intervenção para discussão de ata sob a
Presidência de V. Exa., o que certamente torna essa intervenção mais
significativa e de mais qualidade. Gostaria de lembrar, para que
conste em ata, uma discussão acontecida hoje pela manhã na
Comissão de Direitos Humanos. Esta semana, a Semana da Pátria, é
também a Semana do Grito dos Excluídos, que há muitos anos vem
mobilizando energias positivas da sociedade em defesa da vida e da
justiça. Neste ano, no Grito dos Excluídos, será realizado o plebiscito
sobre a privatização da Vale. Certamente, toda a sociedade está
sendo convidada para dizer “não” ao absurdo que foi essa
privatização e à forma lesiva ao patrimônio público com que foi feita.

Mas hoje, na Comissão de Direitos Humanos, com a presença dos
Deputados João Leite, Ruy Muniz e outros, apresentamos um
requerimento a respeito da prisão de jovens e de representantes de
movimentos sociais e urbanos que aconteceu na semana passada, de
que também se lembra o Deputado Antônio Carlos Arantes, que
esteve conosco, em presença muito importante e significativa na
reunião. Há uma semana, 130 jovens e representantes de
movimentos sociais foram presos em Belo Horizonte por manifestar-se
contra a privatização da Vale e antecipar a discussão do plebiscito.
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Bem, hoje, na Comissão - e é importante que isso conste em ata,
ainda mais sob a Presidência do Deputado Alencar da Silveira Jr. -,
recebemos uma denúncia de policiais militares que estavam naquela
operação. Procuraram-me dizendo que estavam constrangidos porque
preferiam estar prendendo criminosos e inimigos da sociedade, e não
jovens que lutavam pela justiça. Mas sua indignação foi maior:
segundo eles, no comando daquela operação estava o Ten.-Cel. José
Geraldo de Azevedo Lima, militar que esteve por dois anos de licença
sem vencimento na corporação e ao qual deram agora férias-prêmio
para que ocupasse o cargo executivo de relações institucionais da
Vale do Rio Doce. Sua indignação devia-se até a uma questão
hierárquica, porque havia um Coronel na operação, mas quem a
comandou foi esse Tenente-Coronel. Hoje, um servidor público não
consegue tirar licença sem vencimento ou, muito menos, gozar férias-
prêmio. A um policial, cuja formação é mantida pelos cofres públicos,
é permitido prestar serviços na iniciativa privada, onde, com toda
certeza, recebe maior remuneração que a paga no setor público.
Portanto, Sr. Presidente, temos de registrar essa questão na ata.

Deputado Alencar, aprovamos vários requerimentos solicitando
informações e providências em relação a essa questão. Manifestamos
que, conforme o estatuto, é proibido a praças “fazer bico”, o que não
ocorre com o Oficial superior. Isso, de alguma forma, demonstra a
farsa referente aos dois boletins de ocorrência da operação ocorrida
na semana passada, no qual a polícia colocou inverdade, fato que
certamente foi conduzido por esse Diretor ou assessor de relações
institucionais da Vale do Rio Doce. Na Semana da Pátria, é
lamentável o fato de nos depararmos com uma denúncia dessas.
Diante dessa situação, é bom dizermos um “não” com a maior firmeza.
Além de todos os benefícios que a Vale tem, além de vilipendiar o
patrimônio da Nação, ainda conta com proteção para seus interesses
privados no que tange aos servidores da iniciativa pública. Tenho
certeza de que o Governador do Estado, ao receber essa denúncia,
tomará as providências cabíveis. Nobre colega Alencar da Silveira Jr.,
que preside os trabalhos neste momento, gostaria que essa questão
constasse na ata, como um posicionamento da Assembléia
Legislativa. Obrigado.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, a Deputada Elisa
Costa.

A Deputada Elisa Costa - Ontem, tratamos, em Plenário, do tema do
III Congresso Nacional do PT, mencionado aqui pelo Deputado Durval
Ângelo. Esse tema, portanto, faz parte da discussão que realizamos
em Plenário ontem. Convido a população de Minas Gerais a participar
do plebiscito, que é um momento de mobilização, de participação
popular, de compromisso dos cidadãos e das cidadãs com o País e
com Minas Gerais. Sabemos que a venda, a privatização da Vale do
Rio Doce foi um grande prejuízo para o País, principalmente para
mineiros e mineiras. A Vale do Rio Doce era, principalmente, um
patrimônio de Minas Gerais. Aqui se deu grande parte da atuação da
Vale; aqui se encontra o minério de ferro, matéria-prima existente em
Minas Gerais. Portanto, convido a população a participar, a
acompanhar de perto o plebiscito que está acontecendo esta semana
e que culminará amanhã, dia 7 de setembro, data da Independência
do Brasil. Como disse o Deputado Durval Ângelo, a população vai-se
manifestar também.

Outros temas devem ser abordados ao longo dos próximos anos,
também por intermédio de plebiscitos e referendos, que são formas de
a população manifestar-se sobre temas importantes e estratégicos,
que dizem respeito ao Brasil e a Minas Gerais. Então, o objetivo do
plebiscito, em um primeiro momento, é ouvir a sociedade brasileira e
mineira acerca da importância das estatais, especialmente da
Companhia Vale do Rio Doce. Com isso, visa-se solicitar também que,
do ponto de vista do compromisso social, as empresas tenham mais
responsabilidade no processo de desenvolvimento. A Companhia Vale
do Rio Doce, como estatal, tinha o compromisso de destinar 8% do
seu lucro líquido a projetos e programas sociais desenvolvidos nos
trechos do sistema ferroviário, em Minas Gerais e no Brasil. Todavia,
esse recurso foi bastante reduzido, mas, ainda assim, a Companhia
Vale do Rio Doce contribui com a educação e com a questão
ambiental, apesar de atualmente esses valores estarem distantes dos
valores ideais previstos no compromisso de uma estatal. Então ouvir a
sociedade brasileira em temas como esse é extremamente
importante. O Congresso do Partido dos Trabalhadores apoiou e está
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apoiando essa iniciativa, e chamamos a população a se manifestar,
até amanhã, no grupo dos excluídos, em relação à questão.

Para terminar, Deputado Alencar da Silveira Jr., que preside esta
sessão da tarde, quero dizer que também aprovamos a Assembléia
Exclusiva Constituinte. Consideramos que é importante haver uma
Câmara dos Deputados exclusiva para discutir a reforma política no
Brasil. Quero, portanto, registrar o debate que fizemos nesses dias, na
Assembléia Legislativa. Muito obrigada.

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

Correspondência
- O Deputado João Leite, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte

correspondência:
MENSAGEM Nº 92/2007

Belo Horizonte, 5 de setembro de 2007.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

egrégia Assembléia Legislativa, o Projeto de Lei incluso, que autoriza
a abertura de crédito suplementar no valor de R$49.986.000,00
(quarenta e nove milhões, novecentos e oitenta e seis mil reais) em
favor da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

A medida ora proposta faz-se necessária, uma que a Lei
Orçamentária Anual para o exercício de 2007 - Lei nº 16.696, de 16 de
janeiro de 2007, não contém dispositivo que autoriza a abertura de
crédito suplementar ao orçamento da Assembléia Legislativa, com
origem de recursos distinta da anulação de dotações próprias.

O crédito em apreço destina-se a cobrir despesas com pessoal e
encargos sociais, decorrentes da edição da Lei nº 16.836, de 20 de
julho de 2007, que alterou os vencimentos básicos dos servidores da
Secretaria do Poder Legislativo Estadual.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
aos seus Nobres Pares a aprovação do projeto.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 1.555/2007
Autoriza a abertura de crédito suplementar no valor
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R$49.986.000,00 ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais no valor de R$49.986.000,00 (
quarenta e nove milhões novecentos e oitenta e seis mil reais) para
atender encargos decorrentes da edição da Lei nº 16.836, de 20 de
julho de 2007, que alterou a tabela de vencimentos básicos dos
servidores da Secretaria da Assembléia.

Art. 2º - Para atender ao disposto no art. 1º serão utilizados recursos
provenientes de:

I - excesso de arrecadação de recursos ordinários no valor de
R$45.779.000,00 (quarenta e cinco milhões setecentos e setenta e
nove mil reais);

II - excesso de arrecadação de recursos provenientes da
contribuição patronal para o Fundo Financeiro de Previdência -
FUNFIP, no valor de R$1.488.000,0 (um milhão quatrocentos e oitenta
e oito mil reais); e

III - excesso de arrecadação de recursos provenientes da
contribuição do servidor para o FUNFIP no valor de R$2.719.000,00
(dois milhões setecentos e dezenove mil reais).

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 204 do

Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM Nº 93/2007
Belo Horizonte, 5 de setembro de 2007.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

Egrégia Assembléia Legislativa, Emenda ao Projeto de Lei nº 1.324,
de 2007, que reajusta os valores das tabelas de vencimento básico
das carreiras dos Profissionais de Educação Básica do Estado e das
carreiras do Grupo de Atividades de Defesa Social, a que se referem
os incisos VII a XI do art. 1º da Lei nº 15.301, de 10 de agosto de
2004, e institui a Parcela de Complementação Remuneratória do
Magistério para fins de implantação do piso remuneratório dos
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servidores do magistério público estadual.
A Emenda propõe a instituição da Gratificação de Desempenho

Escolar - GDE, destinada aos servidores ocupantes de cargos de
provimento em comissão de Diretor de Escola e de Coordenadores de
Escola. Referida proposta tem como objetivos precípuos valorizar os
Diretores de Escola e os Coordenadores de Escola que apresentem
desempenho e resultados satisfatórios e incentivar o alcance dos
objetivos e metas definidos na agenda estratégica de governo, em
consonância com os princípios meritocráticos de produtividade na
administração pública e com o conceito de Estado para Resultados.

Em decorrência da instituição da referida gratificação, ficam extintos
1.200 valores unitários do quantitativo de Gratificações Temporárias
Estratégicas - GTEs da Secretaria de Estado de Educação, de que
trata a Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007, tendo em vista
a impossibilidade de vinculação da concessão das mesmas ao
desempenho dos Diretores de Escola.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter à
consideração dos seus Nobres Pares a presente Emenda ao Projeto
de Lei em questão.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 1.324, DE 2007
Art. 1º - Acrescente-se ao Projeto de Lei nº 1.324, de 2007 os

seguintes dispositivos:
“Art. ... - Fica instituída a Gratificação por Desempenho Escolar -

GDE, destinada ao servidor ocupante do cargo de provimento em
comissão de Diretor de Escola, a que se referem o art. 26 da Lei nº
15.293, de 5 de agosto de 2004, e o art. 8º-D da Lei nº 15.301, de 10
de agosto de 2004.

§ 1º - A GDE será atribuída anualmente, tendo como limite máximo o
valor referente ao dobro do vencimento básico do cargo de provimento
em comissão de Diretor de Escola, nível 3, grau C a que se refere o
art. 127 da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2006.

§ 2º - Os critérios, condições e a forma de cálculo da GDE serão
estabelecidos em decreto.

§ 3º - A gratificação de que trata o “caput” não se incorporará, para
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qualquer efeito, à remuneração do servidor e nem constituirá base
para o cálculo de qualquer vantagem remuneratória.

§ 4º - Aplica-se o disposto neste artigo aos servidores que percebem
a gratificação de função de Coordenador de Escola de que trata o
inciso II do art. 29 da Lei nº 15.293, de 2004.

Art. ... - Ficam extintos um mil e duzentos (1.200) valores unitários
do quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas - GTEs - da
Secretaria de Estado de Educação, constantes do Anexo IV.1 da Lei
Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007.

Parágrafo único - Em decorrência da extinção de que trata o “caput”,
o quantitativo de GTEs-unitários da Secretaria de Estado de Educação
constante do Anexo IV.1 da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de
2007, passa a ser trezentos e cinqüenta e oito (358).”.”

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 1.324/2007. Publicada, fica a
mensagem em poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição
em ordem do dia.

* - Publicada de acordo com o texto original.
2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.556/2007
Dispõe sobre a política estadual de controle do acesso ao patrimônio

genético e ao conhecimento tradicional associado e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Esta lei, com fundamento no inciso VI do art.24 e nos incisos

I, II e VII do § 1º do art. 225 da Constituição Federal, dispõe sobre a
política estadual de controle do acesso ao patrimônio genético e ao
conhecimento tradicional associado no território mineiro.

§ 1º - O Estado exercerá, nos limites de sua competência, o controle
e a fiscalização do acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento
tradicional associado, sem prejuízo da legislação federal pertinente.

§ 2º - Esta lei não se aplica:
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I - ao patrimônio genético humano;
II - ao consumo próprio e ao intercâmbio de componente do

patrimônio genético realizado pelas comunidades tradicionais e pelas
populações indígenas, entre si, para seus próprios fins e baseados em
sua prática costumeira;

Art. 2º - Para os efeitos desta lei, são adotadas as seguintes
definições:

I - Acesso ao patrimônio genético: obtenção de amostra de
componente do patrimônio genético para fins de pesquisa científica,
de desenvolvimento tecnológico, bioprospecção ou conservação,
visando a sua aplicação industrial ou de outra natureza;

II - Acesso ao conhecimento tradicional associado: obtenção de
informação sobre conhecimento ou prática individual ou coletiva,
associada ao patrimônio genético, de comunidade indígena ou
comunidade local, para fins de pesquisa científica, desenvolvimento
tecnológico ou bioprospecção, visando sua aplicação industrial ou de
outra natureza;

III - bioprospecção - atividade exploratória que visa identificar
componente do patrimônio genético e informação sobre conhecimento
tradicional associado, com potencial de uso comercial;

IV - Centro de conservação “ex situ”: entidade reconhecida pela
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, que coleciona e
conserva os componentes de diversidade biológica fora de seus
habitats naturais;

V - Comunidade local: grupo humano, incluindo remanescentes de
comunidades de quilombos, distinto por suas condições culturais, que
se organiza, tradicionalmente, por gerações sucessivas e costumes
próprios, e que conserva suas instituições sociais e econômicas;

VI - Condições “ex situ”: manutenção de amostra de componente do
patrimônio genético fora de seu habitat natural, em coleções vivas ou
mortas;

VII - Condições “in situ”: condições em que os recursos genéticos
existem em ecossistemas e habitats naturais e, no caso de espécies
domesticadas ou cultivadas, nos meios onde tenham desenvolvido
suas propriedades características;

VIII - Conhecimento tradicional associado: informação ou prática
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individual ou coletiva de comunidade indígena ou comunidade local,
com valor real ou potencial, associada ao patrimônio genético;

IX - Contrato de acesso: acordo entre o órgão estadual competente
e pessoas físicas ou jurídicas, o qual estabelece os termos e as
condições para o acesso aos recursos genéticos, incluindo,
obrigatoriamente, a repartição de benefícios e o acesso e
transferência de tecnologia, de acordo com o previsto nesta lei;

X - Diversidade biológica ou biodiversidade: variedade de
organismos vivos de todas as origens, compreendendo, entre outros,
os ecossistemas terrestres, os ecossistemas aquáticos e os
complexos ecológicos de que fazem parte, bem como a diversidade
dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas;

XI - Diversidade genética: variedade de genes e genótipos entre as
espécies e dentro delas, a parte ou o todo da informação genética
contida nos recursos biológicos;

XII - Ecossistema: um complexo dinâmico de comunidades vegetais,
animais e de microorganismos e o seu meio inorgânico que interagem
como uma unidade funcional;

XIII - Erosão genética: perda ou diminuição da diversidade genética,
por ação antrópica ou por causa natural;

XIV - Material genético: todo material de origem vegetal, animal,
microbiana ou outra que contenha unidades funcionais e
hereditariedade;

XV - Patrimônio genético: informação de origem genética, contida no
todo ou em parte de espécime vegetal, fúngico, microbiano ou animal,
em substâncias provenientes do metabolismo desses seres vivos e de
extratos obtidos desses organismos vivos ou mortos, encontrados em
condições “in situ”, inclusive domesticada, ou mantidos em coleções
“ex situ”, desde que coletados em condições “in situ”, no território do
Estado;

XVI - Produto derivado: produto natural isolado de origem biológica,
ou que nele esteja estruturalmente baseado, ou ainda que tenha sido
de alguma forma criado a partir da utilização de um conhecimento
tradicional a ele associado;

XVII - Uso sustentável: utilização de componentes da diversidade
biológica de modo e em ritmo tais que não levem, no longo prazo, à
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diminuição da diversidade biológica, mantendo assim seu potencial
para atender às necessidades e aspirações das gerações presentes e
futuras.

Art. 3º - A implementação da política estadual de controle do acesso
ao componente do patrimônio genético e ao conhecimento tradicional
associado obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes:

I - preservação da diversidade e da integridade do patrimônio
genético existente no território do Estado;

II - proteção do conhecimento tradicional associado ao patrimônio
genético;

III - responsabilidade, solidariedade, reciprocidade, prudência e
prevenção de riscos no acesso ao patrimônio genético e ao
conhecimento tradicional associado;

IV - reconhecimento da biodiversidade como bem de interesse
público;

V - reconhecimento dos valores ecológico, social, econômico,
educacional, cultural, turístico e estético da diversidade biológica;

VI - reconhecimento dos direitos relativos ao conhecimento
tradicional associado detido por comunidade local ou por população
indígena;

VII - incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento de tecnologias que
possibilitem a utilização do patrimônio genético e do conhecimento
tradicional associado em prol da humanidade;

VIII - controle e fiscalização do acesso ao patrimônio genético e ao
conhecimento tradicional associado;

IX - proibição de acesso a componente do patrimônio genético que
possa acarretar danos ao meio ambiente e afetar a biodiversidade;

X - participação do Estado nos benefícios econômicos, científicos,
tecnológicos e sociais decorrentes das atividades de acesso ao
patrimônio genético;

XI - compatibilização do acesso ao patrimônio genético com as
políticas, os princípios e as normas relativos à biossegurança, ao meio
ambiente e à segurança alimentar.

Art. 4º - Para a consecução da política de que trata esta lei, compete
ao Poder Executivo:

I - desenvolver estudos, projetos e programas que visem à
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conservação, ao monitoramento e à recuperação da biodiversidade do
Estado;

II - identificar processos e atividades nocivos à conservação da
biodiversidade;

III - estimular a implantação de projetos de conservação da
diversidade biológica em condições “in situ” e “ex situ”;

IV - promover a capacitação de pessoal para a proteção, a
fiscalização, o estudo e o uso sustentável da diversidade biológica;

V - criar cadastro para registro de conhecimentos tradicionais
associados ao patrimônio genético;

VI - estabelecer e manter instalações para a conservação e
pesquisa “ex situ”;

VII - apoiar a criação de unidades de conservação que tenham por
finalidade promover a preservação de espécies, de habitats e de
ecossistemas representativos;

VIII - estabelecer, em sua esfera de competência, sistema de
cadastramento, acompanhamento, controle e fiscalização, de:

a) pessoas físicas e jurídicas autorizadas a acessar o patrimônio
genético e o conhecimento tradicional associado;

b) atividades de acesso e de remessa de amostra de componente
do patrimônio genético;

IX - firmar contratos de acesso ao patrimônio genético e ao
conhecimento tradicional associado.

Art. 5º - O acesso a componente do patrimônio genético e ao
conhecimento tradicional associado no território do Estado dependerá
de cadastramento prévio da entidade interessada no órgão estadual
competente, na forma do regulamento.

§ 1º - O acesso ao conhecimento tradicional associado dependerá
de consentimento prévio da comunidade local ou da população
indígena.

§ 2º - A anuência para o acesso a componente do patrimônio
genético e seu produto derivado só será concedida a instituição de
reconhecida idoneidade e capacidade técnica, que exerça atividades
de pesquisa e desenvolvimento nas áreas biológicas, agrárias,
humanas e afins.

§ 3º - A participação de pessoa jurídica sediada no exterior na coleta
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de amostras de componentes do patrimônio genético ou de seus
produtos derivados ou de informações relativas ao conhecimento
tradicional associado somente será permitida quando feita em
conjunto com instituição pública nacional, ficando a coordenação dos
trabalhos a cargo desta última.

§ 4º - As permissões, as autorizações, as licenças, os contratos e os
demais documentos referentes a pesquisa, coleta, obtenção,
armazenamento, transporte ou outra atividade similar relativos ao
acesso a componente do patrimônio genético no território do Estado,
vigentes na data da publicação desta lei, deverão ser cadastradas no
órgão estadual competente, na forma do regulamento.

§ 5º - As pessoas físicas ou jurídicas autorizadas a desenvolver
trabalhos de acesso a componente do patrimônio genético devem,
obrigatoriamente, comunicar ao órgão estadual competente quaisquer
informações referentes ao transporte do material coletado, sendo
responsáveis civil, penal e administrativamente pelo uso ou manuseio
inadequados desse material e pelos efeitos nocivos de sua atividade.

Art. 6º - Havendo perigo de dano grave ou irreversível decorrente de
atividades de acesso ao patrimônio genético, o poder público adotará
medidas preventivas, podendo sustar a atividade, especialmente nos
seguintes casos:

I - ameaça de extinção de espécies, subespécies, raças ou
variedades e estirpes;

II - endemismo ou raridade do patrimônio genético;
III - vulnerabilidade na estrutura ou no funcionamento de

ecossistemas;
IV - efeitos adversos sobre a saúde humana e animal, a qualidade

de vida ou a identidade cultural de comunidade locai e de população
indígena;

V - outras hipóteses de impacto ambiental indesejával ou dificilmente
controlável;

VI - erosão genética ou perda de ecossistema, de seus recursos ou
de seus componentes, por coleta indevida ou incontrolada de
germoplasma;

VII - descumprimento de normas e princípios de biossegurança ou
de segurança alimentar;
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VIII - utilização do patrimônio genético com fins contrários aos
estabelecidos na legislação pertinente.

§ 1º - A ausência de certeza científica sobre o nexo causal entre a
atividade de acesso a componente do patrimônio genético e o dano
não poderá ser alegada para postergar a adoção das medidas de que
trata este artigo.

§ 2º - As medidas serão fundamentadas, não podendo servir de
obstáculo técnico ou restrição comercial de atividade.

§ 3º - A critério do órgão estadual competente, poderá ser exigida a
apresentação de estudo ambiental relativo aos trabalhos a serem
desenvolvidos.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de setembro de 2007.
Almir Paraca
Justificação: A proteção da biodiversidade apareceu no cenário

jurídico brasileiro com a Constituição Federal, que, em seu art. 225, §
1º, II, determina ao poder público, para assegurar que todos tenham
um meio ambiente ecologicamente equilibrado, preservar a
diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar
as entidades dedicadas à pesquisa e a manipulação do material
genético. Anteriormente à Convenção da Biodiversidade, o Brasil era
signatário, apenas, do acordo de caça à baleia, de pesca do atum, o
de aves migratórias e da Convenção Internacional das Espécies
Ameaçadas de Extinção Cites. Muitos desses acordos não atingiam a
eficácia esperada. Também é necessário elaborar um acordo que
considere o aspecto social e econômico da biodiversidade como
riqueza nacional.

Foi para atender a essas exigências que surgiu uma Convenção
que, em seu conteúdo jurídico, regulamenta o acesso aos recursos
genéticos, o acesso à tecnologia e o acesso aos benefícios do uso da
biodiversidade. A Convenção da Biodiversidade enfatiza a
conservação da biodiversidade, sua utilização sustentável, a
necessidade de controlar o acesso aos recursos genéticos, a
transferência adequada de tecnologia, a redistribuição equitativa e
justa pela eventual utilização do conhecimento das populações
indígenas e comunidades locais.
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A questão da biodiversidade foi considerada uma preocupação
comum da humanidade. Entretanto, o art. 15 da convenção
reconheceu os direitos soberanos dos Estados sobre seus recursos
naturais, bem como a autoridade para determinar o acesso a recursos
genéticos pertencentes aos governos nacionais, devendo as
condições de acesso estar sujeitas a legislação nacional. A partir de
então difundir-se-á a idéia de que os Estados têm direitos sobre seus
próprios recursos biológicos e de que são responsáveis pela
preservação de sua diversidade biológica e pela utilização sustentável
desses recursos. Surge assim a necessidade de regulamentar
adequadamente o acesso aos recursos genéticos nativos, a
transferência de tecnologias pertinentes e a repartição justa dos
benefícios derivados do uso desses recursos. A intervenção do
Estado se faz necessária para evitar acordos especulativos que
beneficiem apenas os intermediários, deixando à margem os governos
soberanos e estabelecendo relações diretas e desequilibradas com as
comunidades locais.

Cabe aos Estados membros da federação, com base na
competência concorrente estabelecida pelo art. 24, inciso VI, produzir,
legislação capaz de preservar os recursos genéticos nativos e
produtos derivados, em face do relevante interesse público envolvido.
O art. 24, inciso VI, da Constituição Federal reza que compete à
União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente
sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa
do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle
da poluição.

A medida regulamentar é de especial importância para o combate
dos efeitos nocivos da adoção do sistema de patentes sobre os
recursos genéticos existentes em território nacional.

O projeto visa a conservação, também, do patrimônio cultural de
Minas Gerais, gerando instrumentos legais capazes de garantir que
seus verdadeiros detentores não tenham seus direitos preteridos em
proveito de quaisquer benefícios que a sociedade possa vir a auferir
do desenvolvimento dos trabalhos científicos e da classe produtiva do
Estado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Meio
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Ambiente para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.557/2007
Declara de utilidade pública a entidade Albergue Noturno de

Andradas Casa do Caminho, com sede no Município de Andradas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Albergue

Noturno de Andradas Casa do Caminho, com sede no Município de
Andradas.

Art. 2º - Essa lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de setembro de 2007.
Carlos Mosconi
Justificação: O Albergue Noturno de Andradas Casa do Caminho,

criado em 2/4/2001, é uma associação civil sem fins lucrativos nem
objetivos políticos, raciais ou religiosos. Não remunera nem distribui
lucros ou dividendos, vantagens ou bonificações a seus dirigentes e
mantenedores. A associação tem como objetivo principal receber
pessoas carentes em suas instalações, sem discriminação de cor,
sexo, religião, naturalidade, domicílio, propiciando-lhes,
temporariamente, pernoite, refeições e higienização pessoal, bem
como realizando a distribuição gratuita de cestas básicas, enxovais de
recém-nascidos e roupas usadas à população necessitada, mediante
prévio cadastro.

Considerando o benefício social que o Albergue Noturno tem
proporcionado ao Município de Andradas e região, estando em
concordância com os dispositivos constitucionais e legais para obter a
distinção pretendida, espera o signatário deste projeto de lei obter sua
aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.558/2007
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Hermom, com

sede no Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação
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Beneficente Hermom, com sede no Município de Contagem.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de setembro de 2007.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública a Associação Beneficente Hermom, sem fins lucrativos, que
tem por finalidade o trabalho de natureza artística, cultural e social. No
desenvolvimento de suas atividades, não faz distinção de raça, cor,
sexo, condição social, credo político ou religioso das pessoas
assistidas e as atende com observância dos princípios da legalidade,
da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade
e da eficiência.

A Associação encontra-se em pleno e regular funcionamento há
mais de um ano, sendo sua diretoria constituída de pessoas idôneas e
não remuneradas pelas funções que exercem, atendendo, desta
forma, aos requisitos legais.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.559/2007
Declara de utilidade pública o Grupo Feliz Idade, com sede no

Município de Capitólio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Feliz Idade, com

sede no Município de Capitólio.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de setembro de 2007.
Domingos Sávio
Justificação: O Grupo Feliz Idade, com sede no Município de

Capitólio, é uma entidade civil, filantrópica, de caráter cultural,
assistencial e educacional, sem fins lucrativos, tendo por finalidade
congregar pessoas de faixa etária superior a 50 anos, a fim de
proporcionar-lhes diversões e atividades ocupacionais que contribuam
para seu bem-estar psicológico, mental e social. Está em pleno
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funcionamento há mais de dois anos, e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de sua funções.
Visto que a entidade desenvolve um trabalho social, torna-se justa a
sua declaração de utilidade pública.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação
desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.560/2007
Torna obrigatória às Construtoras e Imobiliárias, a especificação da

tensão da rede elétrica, nos respectivos pontos de energia, dos
imóveis que serão vendidos e alugados.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As imobiliárias e construtoras do Estado de Minas Gerais

ficam obrigadas a identificar a voltagem dos pontos de energia
elétrica, em imóveis que serão vendidos e alugados.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de setembro de 2007.
Juninho Araújo
Justificação: A identificação da tensão da rede elétrica nos pontos

de energia se faz necessária, uma vez que evitaria a queima e a
danificação de aparelhos elétricos e eletrônicos, poupando o
consumidor de prejuízos desnecessários e também evitando
acidentes domésticos como choque elétrico.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa do
Consumidor para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.561/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores de Leite

de Campanha e Região - Aprolcamp -, com sede no Município de
Campanha.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Produtores de Leite de Campanha e Região - Aprolcamp -, com sede
no Município de Campanha.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de setembro de 2007.
Neider Moreira
Justificação: A Associação dos Produtores de Leite de Campanha e

Região - Aprolcamp tem como finalidades e objetivos estatutários
contribuir para o fomento e a racionalização das explorações
agropecuárias e para a melhoria das condições de vida de seus
associados, proporcionando a eles e a seus dependentes atividades
culturais, desportivas e sociais, fomentando e assistindo o produtor de
leite e derivados, firmando convênios com associações congêneres e
autarquias federais e estaduais, entre outras.

Em face do exposto, apresento este projeto de lei, para apreciação
dos meus nobres pares.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.562/2007
Declara de utilidade pública a entidade denominada Ação Social da

Paróquia do Verbo Divino, com sede no Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade denominada

Ação Social da Paróquia do Verbo Divino, com sede no Município de
Contagem.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de setembro de 2007.
Ademir Lucas
Justificação: A Ação Social da Paróquia do Verbo Divino tem por

finalidade principal auxiliar a sociedade e o poder público no processo
de desenvolvimento e consolidação de uma política voltada para a
defesa e a promoção dos direitos humanos na Paróquia do Verbo
Divino, visando ao aprimoramento social, político, econômico e
cultural da comunidade.

Diante dos relevantes serviços prestados pela entidade aos
moradores do Bairro Nacional, em Contagem, o projeto de lei em tela
pretende outorgar-lhe o título declaratório de utilidade pública e, para
tanto, contamos com a anuência dos nobres colegas.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Nº 1.103/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita

seja formulado voto de congratulações com o Município de
Campanha, nas pessoas do Prefeito Municipal e do Presidente da
Câmara Municipal, pelo transcurso de seu 270º aniversário. (- À
Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.104/2007, do Deputado Fábio Avelar, em que solicita seja
encaminhado  ao  Presidente da Fundação Estadual de Meio
Ambiente - Feam - pedido de informações sobre o cumprimento da
decisão aprovada pela 143ª Reunião Ordinária do Plenário do Copam,
realizada em 3/4/2007, na qual ficou estipulado prazo para
formalização do processo de regularização ambiental do novo sistema
de destinação final de resíduos sólidos urbanos do Município de Belo
Horizonte. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 1.105/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Sr. Paulo Cançado por
sua reeleição como Presidente do Sindicato do Comércio Óptico de
Minas Gerais. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 1.106/2007, do Deputado José Henrique, em que solicita seja
formulada manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Edson
Miranda Alves Campos, Vereador à Câmara Municipal de Resplendor,
ocorrido em 31/8/2007.

Nº 1.107/2007, do Deputado José Henrique, em que solicita seja
formulada manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Almir de
Souza Muniz, Prefeito Municipal de Resplendor, ocorrido em
31/8/2007. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.108/2007, do Deputado Tiago Ulisses, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Conceição
dos Ouros, por meio da Prefeitura Municipal, por ocasião do título
conquistado pela seleção local no 18º Torneio Regional de Futsal,
Taça EPTV Sul de Minas. (- À Comissão de Educação.)

Nº 1.109/2007, do Deputado Sebastião Costa e outros, em que
solicitam seja formulado voto de congratulações com a Copasa - MG -
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por ocasião da inauguração da empresa subsidiária Copanor - Serviço
de Saneamento Integrado do Nordeste de Minas. (- À Comissão de
Meio Ambiente.)

Nº 1.110/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Kleber Gonçalves Glória
por sua posse como Diretor-Geral da Escola Agrotécnica Federal de
São João Evangelista - EAFSJE -, para o período de 2007 a 2011. (- À
Comissão de Educação.)

Nº 1.111/2007, do Deputado Irani Barbosa, em que solicita seja
formulado pedido de informação à Procuradoria-Geral de Justiça do
Estado sobre os servidores alcançados pelo art. 58 da Lei nº 11.406,
de 28/1/94, com as especificações que menciona.

Nº 1.112/2007, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulado apelo ao Sr. Geraldo de Moraes Júnior, Corregedor-
Geral da Polícia Civil de Minas Gerais, com vistas a que envie a esta
Comissão cópia dos depoimentos, dos laudos e das perícias
realizadas até esta data na investigação do homicídio de 25 presos,
ocorrido no dia 22/8/2007, no Município de Ponte Nova.

Nº 1.113/2007, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulado apelo ao Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe
da Polícia Civil de Minas Gerais, com vistas a que envie a esta
Comissão a relação completa das cidades, das delegacias e dos
servidores "ad hoc" municipais que estejam prestando serviços nas
delegacias, nas cadeias públicas, nos centros de remanejamento e
nas carceragens da Polícia Civil em todo o Estado.

Nº 1.114/2007, do Deputado Gil Pereira, em que solicita a inserção
nos anais da Casa do artigo “Presente de Grego”, do jornalista
Bernardino Furtado, publicado no jornal “Estado de Minas” de
2/9/2007, relativo à construção da barragem no Urucuia. (-
Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

Nº 1.115/2007, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulado apelo ao Major PM Evilásio Silva Sena Júnior,
Secretário de Segurança, Defesa e Cidadania de Porto Velho, com
vistas a que seja agilizado o procedimento de liberação dos corpos de
Lucas Silva Galvão e José Galvão Filho, do Instituto Médico-Legal do
Município de Vilhena.



550

Do Deputado Fábio Avelar em que solicita a realização de fórum
técnico para discutir o impacto dos gastos com pessoal da área de
saúde nos Municípios.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos do Deputado
Sebastião Helvécio e da Comissão de Justiça.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Administração Pública, de Saúde, de Segurança Pública, de
Turismo e de Direitos Humanos e do Deputado Fahim Sawan.

Oradores Inscritos
  O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos
Arantes.

O Deputado Antônio Carlos Arantes - Sr. Presidente, nobres
colegas, telespectadores da TV Assembléia, volto aqui, à tribuna, para
falar da preocupação que ainda continua no setor rural, principalmente
em relação ao produtor de café. Após o debate que fizemos aqui, nos
dias 26 e 27 de março, deste ano, várias ações importantes já
aconteceram, principalmente no tocante à situação que envolve os
produtores de soja, milho, feijão, algodão e uma série de grãos, mas a
situação do café ainda continua a mesma, o produtor continua
endividado, a negociação está um pouco empacada.

Nesta semana, eu, representando nossa Comissão, e
representantes da Faemg, da Ocemg e de sindicatos rurais fomos até
o Governador, que gentilmente nos recebeu e propôs participar
também desse movimento, para discutirmos com o Presidente Lula
que o problema é muito sério para o produtor rural. São cinco anos de
endividamento, e, neste ano, apesar de os preços estarem um pouco
melhores, o fato de o dólar estar baixo fez desaparecer toda essa
vantagem que haveria. Os custos subiram mais de 150%, e o nosso
produtor continua em uma situação muito difícil.

Mas esperamos que o Governador, hábil articulador que é, possa
nos ajudar junto ao Ministro da Agricultura, que tem sido bastante
parceiro. Ele está preocupado, mas os problemas têm sido maiores na
Secretaria de Fazenda, e o próprio Presidente Lula está acreditando
que o café vive um bom momento, o que não é a realidade em razão
do grande endividamento.
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Os problemas no campo cada vez mais aumentam, e um deles é o
da violência. Estamos impressionados não com o tanto de invasão,
como acontecia antes, mas com a invasão dos ladrões, que hoje
assaltam, roubam e matam no campo, como nunca aconteceu na
história do Brasil. E Minas Gerais não é diferente. Em minha região,
no Sudoeste mineiro, muito próximo à divisa com São Paulo,
atualmente o produtor não tem mais tranqüilidade para dormir. Ele
morre de medo, pois muitos têm sido vítimas de uma violência sem
tamanho.

É caso de assustar. Às vezes, vemos a polícia um pouco
engessada; falta uma ação mais concreta. E as quadrilhas não são
pés-de-chinelo ou ladrões de galinha. Aliás, o PCC de São Paulo está
envolvido, infiltrado e profissionalizado no crime, criando pânico nas
famílias.

Há outros problemas, não bastassem o da violência e o do
endividamento. Há problemas com leis votadas no Congresso
Nacional, que pensa em âmbito maior e se esquece de que o Brasil
ainda é um País de Terceiro Mundo. É um país onde muitos ainda
dependem de ações, de projetos sociais e vivem de uma produção
familiar, numa cultura que ainda não se desenvolveu tanto, mas fazem
o que é importante para a sobrevivência da família. No Congresso,
fazem leis, como é o caso do transporte de aves vivas, que é
fundamental para controlar os grandes focos de doenças. Sim, é bom
para o Brasil, no caso dos grandes empreendimentos industriais,
grandes grupos, grandes indústrias, grandes granjas de frangos,
grandes transportes de cama de frango de um Estado para outro.
Realmente, é preciso inibir, deve existir uma fiscalização mais forte.

As doenças que entram neste País, que nos afligem e nos
preocupam, não vêem do campo, não começam no pequenininho, na
roça; elas entram pelos portos e aeroportos. E aí há uma omissão
violenta por parte governo federal. Falta estrutura, faltam pessoas
especializadas, falta gente para combater. E isso é o que mais nos
preocupa. São várias doenças preocupantes que poderão chegar
neste País, tanto na área da agricultura como na da pecuária.
Estranha-me é que o governo está preocupado em fiscalizar o
pequeno produtor, aquele que vende o seu frango caipira ou que mata
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o seu porquinho e o leva à feira, às vezes até para distribuir ou dar
para um amigo. Agora, em Minas Gerais, para esse pequenininho
produzir seu frango, ele terá de ter uma licença do IMA - será um
instituto em cada lugar do Brasil. Para adquirir essa licença, ele terá
de colocar o seu quintal, a sua pequena propriedade em condição
apta para, quando ele for transportar aquele frango, tirar a tal da Guia
de Transporte Animal - GTA - para aves vivas. Imaginem vocês: a
pessoa sai da roça e vai à cidade pegar uma guia para levar cinco
frangos para vender numa feira ou para dar a um amigo. Ele poderá
levar vivo se for para abater. Imaginem uma pessoa pegar 5, 10, 20,
100 ou 1.000 frangos para levar a um abatedouro credenciado pelo
IMA a 100km, 200km. É algo totalmente impraticável e absurdo. Estou
muito preocupado, porque isso afetará diretamente o pequeno
produtor, o agricultor familiar, aquela pessoa simples.

Dessa forma volto a dizer que o frango caipira não será mais
produzido por nós, caipiras da roça, será produzido pelos
empresários. E isso terá um efeito na questão social desse pequeno
produtor.

O Deputado Padre João (em aparte) - Deputado Antônio Carlos
Arantes, membro atuante na Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial, primeiramente parabenizo V. Exa. por trazer aqui, no
Plenário, da tribuna, essa preocupação que já foi pauta de uma
audiência pública. Porém, as coisas ainda não estão claras. No nosso
entendimento, é necessário exigir esse aprofundamento e algumas
medidas a ser tomadas. Como V. Exa. bem disse, o primeiro
prejudicado é o pequeno produtor. O pequeno que, na maioria das
vezes, produz menos de cem frangos. É inviável para ele levar os
frangos para um grande abatedouro. Não será melhor para ele; ao
contrário, terá despesas.

Dessa forma, vamos inviabilizar o pouco de renda do pequeno
produtor, obtida com a criação de frangos. Ele irá manter sua
produção simplesmente para o consumo.

Uma das características do pequeno produtor é a diversificação da
produção. Dentro do Minas sem Fome, vimos um incentivo à criação
de frangos. Pela Conab, temos um programa ligado ao governo
federal, o Programa de Aquisição de Alimentos - PAA -, que possibilita
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às escolas, às entidades adquirir os frangos, desde que seja dos
pequenos. Nesse aspecto, seria um retrocesso, porque tudo isso será
inviável daqui para a frente.

Parabéns a V. Exa. Temos que somar esforços para não deixar que
isso aconteça.

Outra preocupação é o cadastramento do uso da água, sobre o que
já está havendo uma propaganda intensiva. Desde que uma pessoa
tenha uma pequena cisterna, faça alguma utilização da água, se não
for das grandes fornecedoras terá que cadastrar-se. Sabemos que
esse cadastro é o primeiro passo. Depois, com certeza, haverá uma
taxa para esse uso da água. Com isso, o pequeno vai ficando cada
vez mais prejudicado. Parabéns a V. Exa. por trazer esse assunto ao
Plenário.

O Deputado Antônio Carlos Arantes - Muito obrigado, Deputado
Padre João. Esta é a realidade. Essa questão nos preocupa muito.
Achamos que o IMA tem que se concentrar o máximo possível nos
grandes negócios, nos grandes empreendimentos. Essa fiscalização é
realmente importante para Minas Gerais. Uma estrutura deficitária não
pode preocupar-se com os “mini” e com os pequenos, que hoje não
causam nenhum problema e que dependem de pequenas coisas para
a sobrevivência.

A questão da água é outra preocupação. Realmente, quem faz uma
simples captação de uma água na mina, coisa que fez a vida inteira,
agora precisará ter licenciamento. Algumas pessoas falam: “Mas isso
é barato, é de graça”. Não é, não. A burocracia é muito grande e as
pessoas têm que gastar dinheiro. Vocês não imaginam o que vai
aparecer de consultor para fazer o pequeno gastar dinheiro.
Preocupam-me muito essas questões.

Mas acontecem coisas boas também que me animam muito. Esta
semana estivemos com o Secretário de Saúde, Marcus Pestana.
Reunimos mais de 100 pessoas de 40 cidades da minha região, do
Sul e do Sudoeste mineiro, para ir a ele. Tivemos que nos reunir no
auditório. Lá conseguimos a aprovação do Hospital do Câncer para a
cidade de Passos e a aprovação do Hospital do Coração para São
Sebastião do Paraíso. A construção está terminando, com mais de
R$4.000.000,00, obra do Deputado Federal Carlos Melles, com
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recursos federais. O Hospital do Câncer também já tem recursos do
governo federal, do Presidente Lula, que já destinou R$2.700.000,00
para compra de equipamentos. Existe também um movimento da
comunidade em todas as cidades para arrecadar verba para essa
construção. Algumas cidades já pegaram R$200.000,00,
R$300.000,00, apenas com essa campanha, com doações
particulares. Espero que, no máximo em um ano, um ano e meio,
tenhamos instalado em Paraíso o Hospital do Coração, que atenderá
150 cidades; e, em Passos, o Hospital do Câncer, que atenderá mais
de 200 cidades da região. São ações importantes, de que o Estado
participa ativamente, logicamente com um trabalho muito bom do
governo federal e do Ministério da Saúde e numa ação muito correta,
concreta e capacitada do Dr. Glauco, na Santa Casa de São
Sebastião do Paraíso, do Dr. Vivaldo Soares e do Dr. Daniel em
Passos, pessoas que fazem o dinheiro crescer e render na sua
administração.

Em relação à PPP 050, o Inácio é testemunha de como melhorou
nossa rodovia de Juatuba até São Sebastião do Paraíso, divisa com
São Paulo. Parece que estamos vivendo uma nova realidade, um
novo mundo. Durante 20 anos, como Prefeito vinha a Belo Horizonte e
as estradas eram somente barro, todo o asfalto arrancado, buracos
tampados com terra na época do governo Newton Cardoso,
encravador de carreta no meio da rodovia. Vieram outros governos
tampando os buracos mais ou menos. Veio o governo Aécio, nos
últimos quatro anos, com o programa Tapa-Buracos, o que ajudou
bem. Agora temos rodovia de qualidade, limpeza das canaletas
laterais, recuperação de piso e de pavimento. O que me anima a falar
disso é que aí está a ação do governo, que deve crescer e ser
mantida.

No caso da cadeia pública da cidade de Ponte Nova, onde morreram
25 pessoas, a PPP dos presídios é a grande solução. No meu
entendimento, o poder público não tem mais competência para lidar
com preso e, muitas vezes, nem com estrada. Tem que passar para
uma terceirização justa e correta, porque o poder privado é mais
capacitado, e as coisas ficam mais fáceis; os exemplos estão aí.

O caso da PPP é um exemplo. O outro é o ProMG Pleno, da nossa
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região, que inicia a recuperação de 396km de estrada nesta semana,
pela qual batalhamos muito. Desde o meu primeiro dia como
Deputado, tenho falado sobre isso. Fotografei buracos, placas
enferrujadas, mato na rodovia. Hoje fico feliz porque, na semana que
vem, as obras serão iniciadas - esses 396km. E a nossa região estará
muito bem servida de obras. Também posso falar que estou muito
feliz porque a última cidade da região, Claraval, está sendo ligada por
rodovia, por meio do Pró-Acesso. Obra bonita, bem feita, por empresa
competente, cujo custo e resultado nos animam. É uma obra barata
para um resultado tão grande e bonito, que trará muito
desenvolvimento.

Cumprimento o nosso Governador Aécio Neves pelas ações
importantes e torço para que ele faça da PPP outras ações
importantes, principalmente nos presídios, porque não dá mais para
conviver com o que temos visto em Minas e no Brasil. E que
tenhamos ações muito mais fortes e efetivas contra a violência no
campo, porque, por mais que percebamos as boas ações da Polícia
Civil em vários Estados e regiões, há problemas muito sérios na nossa
região por falta de efetivo, mas muito mais sérios por falta de ação
competente de pessoas que trabalham na região. Muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Carlos Pimenta) - Com a palavra, o
Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
telespectadores da TV Assembléia, público presente nesta reunião da
Assembléia Legislativa, venho a esta tribuna para ter oportunidade de
fazer o que me foi negado ontem, lamentavelmente. Ontem à tarde,
solicitei a palavra para fazer a defesa do meu Partido, e, pela primeira
vez, ela me foi negada nesta Assembléia. Depois de tantos anos na
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, fui impedido de me
manifestar em defesa do meu Partido. Lamento, porque a expectativa
sempre é de que esta Casa dê oportunidade para que se fale, e há um
Regimento que disciplina justamente isso. Quando alguém ou seu
Partido é ofendido, o Regimento da Assembléia Legislativa dá
oportunidade de manifestação ao parlamentar.

Ontem ouvimos algumas coisas absurdas a respeito do PSDB. É
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lamentável que ainda impere, em nosso país, a prática de destruir a
imagem de alguém para ter oportunidade de crescer. É mais ou
menos aquela idéia de semear ventos. O problema é que, muitas
vezes, quando se semeia vento, colhe-se tempestade. E aqueles que
criticam duramente, até extrapolando as normas democráticas,
permanentemente, semeiam ventos e também colhem tempestades.

Na tarde de ontem, assistimos às contradições terríveis daqueles
que, de alguma forma, sentem-se como se tivessem a resposta para
este país, com o que não concordamos absolutamente.

Nós, brasileiros, juntos devemos buscar respostas para as nossas
grandes dificuldades - dificuldades históricas. Nenhum grupo, partido
ou segmento tem a resposta para essas dificuldades que o nosso país
vive.

Ora, aproveitar e dizer que o governo federal tem o monopólio do
melhor projeto e da melhor intenção e que um partido ou uma
coligação a detém é, de alguma forma, querer não falar tudo o que é
verdade em relação a essa questão.

Será que o governo federal tem realmente o monopólio do social, da
assistência social, da oportunidade para os jovens e o trabalho? Isso é
verdade? Será que o meu partido PSDB é esse vilão que foi
apresentado aqui? Foram utilizados termos pejorativos, como
“tucanato” e outros, que servem para desqualificar os partidos, os
homens e as mulheres que militam na vida pública neste país.
Repudiamos isso. Espero que a democracia, no nosso país, alcance
um momento de respeito às diferenças e àqueles que, de alguma
forma, construíram... O meu Partido é constituído por pessoas que
têm história e batalharam pela democracia neste país. Aliás, no banco
da escola, tive oportunidade de ler sobre essas pessoas e, de alguma
forma, admirá-las pelo que pensaram para o Brasil. Conseguiram
fazer um vilão de alguém que lutou pela democracia, como o
Presidente Fernando Henrique Cardoso, exigindo muitas vezes que
deixasse o País. Nos bancos da escola, li muitas coisas que ele
escreveu sobre momentos importantes da Pátria. Além disso, sobre
José Serra, que esteve no exílio, e tantos outros, como Aluísio
Pimenta. Num encontro que tratava de questões sociais, não lhe foi
dada a palavra; não foi dada para alguém que viveu 17 anos no exílio,
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lutando pela democracia, e que, na ditadura militar, foi retirado da
UFMG e impedido de falar. Ninguém é dono da verdade neste país.

Vimos aqui o monopólio da oportunidade para os jovens. Também
tenho números. Espero que tudo o que foi anunciado pelo Presidente
se efetive. Torço por isso. Fui criado numa vila de Belo Horizonte.
Quando criança e jovem, encontrei a grande oportunidade no esporte.
Peço a Deus que tudo isso se efetive realmente e seja dada
oportunidade para os jovens. Poderia usar também aqui da mesma
demagogia: vão dar R$100,00 para um jovem, enquanto deram os
maiores lucros da história que os bancos brasileiros experimentaram.
Além disso, poderia conferir o que receberão os jovens pobres das
vilas do Brasil com o que estão recebendo os banqueiros neste país
ou fazer uma comparação desde 2003, quando o Presidente Lula
assumiu. O governo Fernando Henrique Cardoso deixou um programa
para os jovens como uma jornada ampliada da escola, chamado
Esporte Solidário. Aí o governo federal que entrou mudou o nome
para Segundo Tempo. Só que o Segundo Tempo não consegue
atender aos jovens de 14 a 24 anos, justamente a faixa etária sem
oportunidade neste país.

Informo os números. Até essa altura do ano, para atender a esses
jovens da jornada ampliada, temos uma liberação efetiva de apenas
2,33% de recursos para o Segundo Tempo. Para esse programa, só
2,33%. Espero agora, com o anúncio do Presidente, que, além dos
programas anunciados, os recursos sejam liberados. Para o Segundo
Tempo, cujas propagandas podem ser vistas em todos os lugares, até
a essa altura do campeonato, campeonato duro para esses jovens,
trajetória difícil, só 2,33% de recursos foram liberados.

Tive o cuidado também de acompanhar a maior oportunidade, talvez
a única oportunidade que o jovem brasileiro tem de transformação
social: os esportes. Estamos vindo dos Jogos Pan-Americanos,
ocorridos no Brasil. Tive o zelo de analisar programas que são muito
propalados. Como pai de atleta, procurei inscrever minha filha para
que também fosse atendida por esses programas.

Os contemplados que participaram dos Jogos Pan-Americanos
foram menos de 20. De todos os atletas que estavam nos Jogos Pan-
Americanos, somente esses recebem a chamada bolsa-atleta. O
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governo espera atender outros jovens. Sei disso porque minha filha
está aguardando na fila. Ela possui os títulos, como vários outros
atletas brasileiros. Todavia, ela ainda tem condição melhor de apoio,
que podemos dar. Mas e os outros atletas que esperam sua
transformação social, que esperam o apoio dos recursos públicos para
treinarem ou terem uma alimentação digna?

Os atletas não recebem, não estão incluídos, e são atletas com
grande possibilidade de tornar-se internacionais. E o que é mais
interessante: desses atletas, nenhum é mineiro. Nenhum mineiro
recebe os recursos.

É interessante analisarmos também os outros programas do
governo. Foi criado em 2004 o chamado Programa Descoberta do
Talento Esportivo, que tinha a meta de avaliar 2 milhões de
estudantes da rede pública e cadastrar, pelo menos, 40 mil alunos de
destaque, para aumentar a base de atletas. Essa era, sem dúvida,
uma visão importante porque, se temos 90% das nossas crianças e
jovens na escola, aí é que devemos investir. Porém, até agora, o
governo federal só avaliou 120 mil crianças. Se temos 34 milhões de
alunos, não sei dizer nem quantos por cento isso representa.

Sabemos que aproximadamente 80% dos jovens brasileiros não
foram avaliados e não terão oportunidade. Espero que se efetivem
aqui todos os anúncios feitos pelo Presidente da República, mas, até
agora, houve pouco investimento nesses atletas brasileiros, foram-
lhes dadas poucas possibilidades para que eles realmente
experimentem essa transformação e provoquem mudança no esporte
brasileiro. É lamentável que tenhamos que conviver com essa
situação.

Queria também falar sobre essas contradições.
Falou-se aqui sobre a criação de escolas profissionalizantes, Cefets.

Acompanhamos a LDB da educação de 1996, que mostrou o norte
para a educação do nosso país, relatada pelo nosso brilhante Darcy
Ribeiro, e especialmente nós, que acompanhamos o esporte, lutamos
muito, pois, oriunda da LDB, veio uma situação que, sem dúvida,
trouxe um desconforto grande nas escolas, a desobrigação da prática
da educação física. Depois, com o então Ministro Carlos Melles, por
meio de uma medida provisória, veio a mudança dessa situação.
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Sabemos que havia uma direção, havia um pensamento naquele
momento discutido pelo Parlamento brasileiro e que o governo
acompanhou. Agora há um outro sentimento de que a
profissionalização resolverá a situação de oportunidades para os
brasileiros. Será? Isso é algo que já foi discutido neste país. É só a
profissionalização? São só as escolas profissionalizantes? Ou o jovem
brasileiro terá a oportunidade da profissionalização? E a oportunidade
da academia, do pensar? Sabemos que há uma outra maneira de
pensar discutida nesse país, por isso não aceitamos, como não
faremos isso da tribuna: jogar fora tudo o que o governo federal
pensou, realizou e, em muito momentos, lamentavelmente, não
executou.

Há coisas importantes acontecendo, como também o que foi feito
pelo PSDB, citado ontem, e pelo PFL, hoje Democratas, o que fizeram
quando estiveram à frente do País. Lembro a Lei de Responsabilidade
Fiscal, um avanço para que tenhamos recursos para investimento
naquilo que é preciso neste país, nas nossas crianças, nos nossos
jovens, na oportunidade que temos, para que não se perca dinheiro
pelo ralo. O controle é fundamental.

Concluo, Sr. Presidente, pois falta apenas um tema. Quero deixar
para as notas desta Assembléia o documento da nossa Constituição.
É muito claro. Da política pública federal para a segurança. Os
encargos estão previstos, não inventei. (- Lê:)

“Polícia judiciária da União, tráfico ilícito de drogas, contrabando e
descaminho, polícia marítima, aérea e de fronteiras; patrulhamento
das rodovias e ferrovias federais; vigilância de florestas, parques
nacionais e meio ambiente; vigilância de presídios federais, que
devem ser construídos regionalmente; vigilância de bens, serviços e
instalações federais; atividades de defesa civil; vigilância (ostensiva)
das fronteiras terrestres, marítimas e aéreas”.

Os órgãos responsáveis. (- Lê:) “Polícia Federal; guardas federais
de vigilância ostensiva: rodoviária, ferroviária, florestal e de meio
ambiente, penitenciária (no caso das prisões federais); de vigilância
territorial”.

Concluo dizendo que não há dúvida de que hoje há uma lacuna na
segurança do nosso país. Gostaria realmente que pudéssemos
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resolver essa situação. Sem o governo federal é impossível, ele tem
de cumprir o seu papel de vigilância na segurança da população
brasileira. Obrigado, Sr. Presidente.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas e telespectadores que nos acompanham pela TV
Assembléia, estamos entrando na Semana da Pátria. Os movimentos
sociais, a CNBB e várias entidades, depois de preparar um tema em
cada Semana da Pátria, com um gesto concreto, na primeira semana
de setembro sempre temos o Grito dos Excluídos. Nesse período,
trazemos algumas reflexões sobre alguns eventos que ocorrem
durante esses dias.

Nosso primeiro e final questionamento é se somos mesmos
independentes. A quantas anda a nossa soberania. Há 13 anos,
realizamos no País o Grito dos Excluídos. É o clamor do povo por
condições de vida, de dignidade, de justiça e de paz. Graças a Deus,
podemos constatar que a independência e a soberania são conquistas
em um processo histórico. Isso vem ocorrendo em vários setores.

Podemos apontar concretamente melhorias significativas, como as
milhões de famílias que passaram para acima da chamada linha de
pobreza, tanto no campo quanto na cidade. Resultado de políticas
econômicas e sociais, como o Pronaf, o microcrédito, o Bolsa-Família,
o ProUni, uma série de programas que tivemos nesses quatro anos e
meio, que resgataram a dignidade e garantiram qualidade de vida
para o nosso povo. No entanto persistem ainda as desigualdades e
injustiças, frutos maus de um sistema imposto historicamente no País,
nos seus 500 anos de dominação cultural, política e econômica. Em
quatro anos, não inverteremos o que aconteceu em 500 anos. Neste
ano, teremos o Grito dos Excluídos nº 13, organizado pela Igreja,
pelas entidades sindicais e movimentos populares que convocam a
população para soltar o seu grito de repúdio pela privatização da
Companhia Vale do Rio Doce, requerendo a anulação do leilão.

O lema do grito é: “Isto não vale. Queremos participação no destino
da Nação”. O grito está sendo precedido pelo plebiscito popular de 1º
a 7 deste mês. São quatro perguntas relacionadas à privatização da
Vale, ao pagamento das dívidas interna e externa, ao preço abusivo
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da energia elétrica e à reforma da Previdência.
A primeira pergunta é: “Em 1997, a Companhia Vale do Rio Doce,

patrimônio construído pelo povo brasileiro, foi fraudulentamente
privatizada, ação que o governo e o Poder Judiciário podem anular;
então, a Vale deve continuar nas mãos do capital privado?”. A
segunda pergunta é: “O governo deve continuar priorizando o
pagamento dos juros, das dívidas externa e interna, ao invés de
investir na melhoria das condições de vida e trabalho do povo
brasileiro?”. A terceira pergunta é: “Você concorda que a energia
elétrica continue sendo explorada pelo capital privado com o povo
pagando até oito vezes mais do que as grandes empresas?”. A quarta
e última pergunta é: “Você concorda com uma reforma da Previdência
que retire direitos dos trabalhadores?”.

Enquanto cidadãos, temos de participar desse plebiscito com quatro
“nãos”, porque queremos qualidade de vida para todo o povo e não
privilégio para alguns.

Somos, por indignação ética, convidados a dar o grito dos quatro
“nãos”, com o coração, com a mente, com os braços dispostos a
continuar trabalhando por um Brasil novo, possível, justo e solidário. A
Vale é nossa!

Temos aqui cópia de um manifesto que afirma: “Isto não vale. A Vale
é nossa”. O texto descreve todo o processo ao fazer um breve
histórico da Vale do Rio Doce. (- Lê:)

“Criada em 1942, por decreto, visava a atividades de produção,
comércio e transporte. Em 1977, passa a controlar a extração do
minério de Carajás. A Vale é constituída por mais de 60 empresas
nacionais e internacionais articuladas num enorme complexo que
opera em 10 Estados brasileiros e tem clientes em mais de 30 países.
Em 1995, já era a maior exportadora de minério de ferro do País e do
mundo. Seu valor é incalculável não só pelas imensas riquezas
minerais de ferro, bauxita, nióbio, alumínio, cobre, carvão, manganês,
ouro, urânio e outros, bem como pela estrutura logística que engloba
9.000km de malha ferroviária, portos, usinas e terminais marítimos”.
Vemos nossas rodovias sendo arrasadas pelo transporte de minério.
A Vale não abre participação para outras empresas usarem a linha
ferroviária. “Ela é, assim, uma ferramenta fundamental para o
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planejamento estratégico do Brasil. Além de sua importância, o leilão
foi todo irregular: preço subestimado; a empresa que fez a avaliação
participou do leilão, o que foi pior; consideração de quantidades muito
menores de várias reservas de minérios e outros sem serem
avaliados; a venda de reservas de urânio e outros minérios na
fronteira precisa ser aprovada pelo Congresso.”

Como todos sabem, essa privatização foi o maior escândalo dos
últimos tempos. No ano seguinte ao de sua venda, a empresa teve um
rendimento três vezes maior.

O Deputado Carlin Moura (em aparte) - O tema abordado por V.
Exa. é de fundamental importância. Apenas complemento que é
importante o povo mineiro participar desse plebiscito. Nobre
Deputado, a Vale do Rio Doce, como V. Exa. disse, é uma das
maiores mineradoras do mundo. Hoje, seu valor de mercado está
avaliado em R$103.000.000.000,00, mas foi vendida por apenas
R$3.300.000.000,00. Em 2006, teve vendas totais de
R$19.000.000.000,00.

Também é importante compreender a situação, porque se fala muito
que a Companhia Vale do Rio Doce seria hoje uma empresa de
capital nacional, o que não é bem verdade, nobre Deputado. Ela ficou
sob controle estrangeiro depois da privatização. O capital estrangeiro
tem 60,8% das ações preferenciais, que não dão direito a voto, mas
dão preferência na distribuição de dividendos, de lucro, de capital. As
ações ordinárias, que totalizam 3,9%, estão pulverizadas, sem que se
saiba quem são seus verdadeiros donos. Quase um terço das ações,
28,3%, está nas mãos do capital estrangeiro. Somente a Mitsui,
multinacional estado-unidense, tem 15% do capital votante.

Então o nosso patrimônio foi entregue gratuitamente e hoje está
sendo usufruído pelo capital estrangeiro. Por esse motivo, é
fundamental a participação do povo mineiro, e V. Exa. está de
parabéns por levantar, dessa tribuna, tema tão importante.

O Deputado Padre João - Obrigado, Deputado Carlin Moura.
É muito importante lembrar que a sociedade brasileira se mobilizou

na época, em 1997, quando o governo FHC, do PSDB, realizou a
privatização da Companhia Vale do Rio Doce. Lamentavelmente, os
movimentos sociais não foram suficientes para impedir o leilão e a
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Vale foi entregue por pouco mais do que nada, comparado ao seu
verdadeiro valor e ao seu potencial estratégico para o País, conforme
destacado pelo Deputado Carlin Moura.

A própria CNBB se manifestou, destacando as irregularidades e
manifestando a necessidade de revisão daquela negociação, como
uma exigência ética, mas, infelizmente, não conseguimos reverter a
referida privatização.

Em recente audiência pública na Comissão de Meio Ambiente e
Recursos Naturais, sobre o Parque Estadual da Serra do Rola-Moça,
o Deputado Délio Malheiros, exaltando as montanhas mineiras,
lembrou uma frase de Tancredo Neves, que dizia que ninguém
nivelaria as montanhas de Minas, e lamentou que isso esteja
acontecendo em nosso Estado. Ele disse que a Companhia Vale do
Rio Doce está fazendo justamente isso, ou seja, nivelando nossas
serras. Sua denúncia é muito verdadeira, haja vista a paisagem nas
cercanias da Capital. O belo horizonte já não está tão belo quanto
antes. Basta andar por Ouro Preto, Santa Bárbara e Barão de Cocais
para vermos as montanhas desfazendo-se por tubos que levam o
produto ao porto e, do porto, para outro continente, sem agregar valor
nenhum, pois é minério bruto, e ainda com privilégios em relação aos
impostos.

Na legislatura passada, acompanhamos, por exemplo, o crime
ambiental no Município de Belo Vale, onde a companhia derrubou
matas de preservação permanente e destruiu três nascentes
importantes, para aumentar o depósito de estéril.

Ainda lembrando a frase de Tancredo Neves, podemos dizer que é
lamentável que esse nivelamento de nossas serras, por meio da
destruição ambiental e da exploração de nossas riquezas, com lucros
exorbitantes para o capital privado, tenha a conivência do neto de
Tancredo Neves, que hoje governa o Estado, e de seus apoiadores.
Talvez essa seja uma das explicações do motivo pelo qual algumas
empresas investem tanto em candidatos a cargos políticos.

Deputado Carlin Moura, o outro fato que gostaria de abordar diz
respeito ao ocorrido no dia 22 de agosto, mediante a participação de
V. Exa., embora mais no período da noite, fato esse que foi pouco
divulgado e, mesmo assim, de forma deturpada, como tem sido a
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prática de parte da mídia mineira. Estou-me referindo ao ato praticado
por estudantes e membros de movimentos sociais, que fizeram um
manifestação pacífica de ocupação do escritório da Companhia Vale
do Rio Doce em Belo Horizonte, como parte da jornada nacional de
lutas pela educação, para chamar a atenção e divulgar a campanha
pela anulação do leilão da Vale, por meio de um plebiscito popular.
Sobre esse fato, li alguns itens de nota de repúdio. Aliás, eu mesmo
participei dessa manifestação, quando fui barrado pela polícia, apenas
por acompanhar a negociação de desocupação. A polícia não permitiu
a nossa entrada, porque sabemos e conhecemos sua truculência; a
polícia algemou mais de 120 manifestantes, entre eles mais de 40
menores, que saíram de lá algemados. Muitos desses menores
permaneceram presos até a noite do dia seguinte, de forma arbitrária.
Ou seja, eles passaram a noite presos e também todo o dia seguinte,
só sendo libertados à noite.

Temos aqui várias notas de repúdio à posição da polícia, que,
conforme disse o Deputado Durval Ângelo, agora tem um membro
ocupando um cargo de extrema confiança na Companhia Vale do Rio
Doce. Por aí vemos como os favoritismos estão atrelados à conivência
do Estado.

Encerro fazendo esse apelo. Não houve tempo para concluir o
pronunciamento, mas faço esse apelo a toda a sociedade brasileira,
especialmente à comunidade mineira, para que participe do plebiscito
amanhã, dizendo “não”. A Vale deve ser nossa e do povo brasileiro. É
um escândalo e uma passividade nossa absurda. Nem há 300 anos,
quando o ouro saía daqui, a situação era a mesma, pois ficava muito
ouro nas igrejas. Hoje, não. O minério sai bruto, matéria-prima, sem
agregar valor nem gerar emprego. Falam que a mineração gera muito
emprego, mas só se for na China. Aqui não é gerado emprego, porque
ou o minério bruto vai para o trem ou para os tubos. E não é apenas
minério de ferro, embora seja o que é pago. Sabemos que há ouro e
outros minerais, sobretudo nos minerodutos. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente (Deputado Domingos Sávio) - Com a palavra, o

Deputado Carlos Pimenta.
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, senhoras e senhores,
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imprensa, povo de Minas Gerais, quero retomar o tema da saúde no
País, especialmente em Minas Gerais, com um documento importante
encaminhado ao Ministro pelo Secretário Marcus Pestana.

Antes, porém, comunico que recebemos ofício da Associação do
Sindicato dos Produtores Rurais do Norte de Minas - Aspronorte -,
com o seguinte teor: “Sr. Deputado, como é do conhecimento de V.
Exa., atualmente o Instituto Estadual de Florestas - IEF - está exigindo
o Inventário Florestal para solicitações de desmate para áreas acima
de 9ha. Preocupado com essa situação que está dificultando a
atividade do produtor rural, viemos solicitar de V. Exa. a interferência
junto a esse órgão para restabelecer a exigência de Inventário
Florestal em solicitações acima de 100ha, como era anteriormente.
Certos da atenção e solidariedade de V. Exa. para com o assunto,
desde já agradecemos e aguardamos pronunciamento”. Assinam os
Srs. Júlio Gonçalves Pereira, Presidente da Aspronorte; Alexandre
Antônio de Miranda Vianna, Presidente da Sociedade Rural de Montes
Claros; João Gustavo Rebello de Paula, Presidente da Associação
dos Criadores de Gado de Corte do Norte de Minas - ACGC -; Fábio
Lafetá Rebello Filho, Presidente da Associação dos Criadores de
Gado de Leite do Norte de Minas; Marcos Antônio de Almeida Maia,
Presidente da Sociedade Norte Mineira de Médicos-Veterinários e
Zootecnistas; Maria Idalina de Almeida Souza, Presidente da
Associação dos Criadores de Caprinos e Ovinos do Norte de Minas;
Orlando Frota Machado Damásio Pinto, Presidente da Associação dos
Irrigantes do Norte de Minas - Adinorte -; Lúcio Tolentino Amaral,
Presidente da Cooperativa Regional Agropecuária de Montes Claros -
Coopagro -; Carlos Genuíno de Quadros Figueiredo, Gerente
Financeiro da Cooperativa de Crédito do Norte de Minas Ltda. -
Credinor -; Dirceu Colares de Araújo Moreira, Presidente da
Associação Central dos Fruticultores do Norte de Minas e Sudoeste
da Bahia - Abanorte -; Alexandre Pires Ramos, Presidente da
Fundação de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da
Agropecuária Norte Mineira - Fundetec -; George Fernando Lucílio de
Britto, Presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos do
Norte de Minas - Agro-NM -; Dario Colares de Araújo Moreira,
Presidente da Associação dos Criadores do Cavalo Mangalarga
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Marchador; e Rodolpho Velloso Rebello, Diretor Comercial da
Cooperativa dos Produtores Rurais da Banana Prata de Minas.

Fiz questão de ler esse ofício porque temos debatido nesta tribuna,
durante muitos anos, algumas ações de parte de entidades ligadas
aos meios ambientais e ao IEF, que têm atrapalhado e bagunçado a
economia norte-mineira. O pior de tudo é que fazemos o
pronunciamento, marcamos as audiências, mostramos a situação de
calamidade pública que está acontecendo, mas eles são
absolutamente insensíveis e não escutam. Baixam deliberações
normativas, proibindo desmate, ampliando a mata seca e querendo
fazer distribuição de outorga de poços artesianos que abastecem
comunidades rurais - água para o povo beber.

Agora vêm com mais essa punhalada nas costas do produtor norte-
mineiro. Aqui está um documento de todas as entidades sérias,
compostas de pessoas sérias, que lutam pela sobrevivência - a
agropecuária norte-mineira está em situação de calamidade, de
falência, mas não escutam, não se dispõem a conversar; são aqueles
tecnocratas que se sentam em seus escritórios, não conhecem a
realidade e dificultam a liberação de licenças ambientais e de
instalação de pequenas barragens. São tecnocratas que não
conhecem o Norte de Minas e agora vêm inventar mais essa para
dificultar que as pessoas plantem na região Norte mineira.

Tenho dito que estamos pagando uma conta ambiental que não é
nossa. O Norte de Minas é hoje a única região do Estado em que
ainda se vê a preservação de matas nativas. No Triângulo Mineiro,
anda-se por quilômetros e quilômetros, milhares e milhares de
hectares, e só se vêem monoculturas: da cana, do trigo, etc.; não se
vê ali preservação alguma, como não se vê no Sul de Minas. Já no
Norte de Minas, ainda preservamos o pouco que nos resta, ainda
zelamos pelo meio ambiente. Mas algo diferente são as áreas
destinada ao plantio, para que o povo possa sobreviver, plantar,
vender e comer. E agora chega mais esse ofício baixado pelo IEF.

Não nos resta alternativa, Presidente, a não ser promover um
debate maior. Temos de debater o assunto. Temos de nos sentar
nessas cadeiras, que, neste momento, estão vazias por hoje ser um
dia que precede um feriado, e colocar as autoridades e os Deputados



567

para ouvir os produtores norte-mineiros, as pessoas que produzem a
riqueza deste país. Tenho certeza de que ao Governador Aécio Neves
passa despercebido em grande parte o que acontece nesses órgãos,
que não devem sequer informar S. Exa., o Governador, do que estão
fazendo. Fica, então, a nossa palavra de repúdio a essa invenções, a
essas novidades de pessoas que não têm o que fazer, que não
conhecem a região e que querem atrapalhar cada vez mais os nossos
produtores.

Queria também, Presidente, informar-lhes de uma carta
encaminhada, em junho, pelo Secretário de Saúde, companheiro
Marcus Pestana, ao Ministro. Por meio desse ofício, de que tenho
uma cópia em mão, o Secretário Marcus Pestana advertia o Ministro
da Saúde, Sr. José Gomes Temporão, sobre os problemas de
urgência e emergência, as dificuldades por que estão passando os
Estado brasileiros, de maneira especial o Estado de Minas Gerais. Em
rápidas palavras, Presidente, o Secretário enumera quatro itens, pelos
quais chama a atenção do Ministério da Saúde para problemas que
certamente ocorreriam, como já estão ocorrendo, aqui, em Minas
Gerais.

No primeiro item, o Secretário solicita a aplicação dos recursos
previstos pelo Orçamento Geral da União para o Estado de Minas
Gerais no valor de R$1.924.000,00, para permitir a atualização da
população-base para a Programação Pactuada Integrada de 2004
para 2006.

E estamos vendo o caos que está instalado. Estamos vendo que a
maioria das regiões dos hospitais que servem para o atendimento
regional já não conseguem mais fazer esse atendimento. A coisa está
pipocando no Nordeste brasileiro: em Alagoas, Pernambuco e Ceará.
Não é possível: eles não reajustam a tabela do SUS. Parece que o Sr.
Ministro faz ouvidos de mercados: não escuta.

Parece que não conhece, não compreende a questão, não tem
conhecimento do sério problema de urgência e emergência que
acontece no País.

Em junho, o Secretário Marcus Pestana advertia isso. No segundo
item, ele pede “apoio por parte do Ministério ao plano de organização
da rede de urgência e emergência na Macrorregião Norte do Estado
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de Minas Gerais, por meio da alocação de recursos para custeio e
investimentos da ordem de R$80.000.000,00”.

Hoje, no Norte de Minas, alguns hospitais já chegaram ao limite
máximo de atendimento, já não conseguem mais recursos para fazer
face ao setor de urgência e emergência. Como exemplo, cito a Santa
Casa de Montes Claros, bem como hospitais de outras microrregiões
que também já não conseguem atender a região norte-mineira, onde o
caos está instalado.

O Secretário pede para, por meio desses recursos, ser instalada a
regionalização do Serviço de Atendimento de Urgência - Samu - na
regional, para estender isso a outras regiões.

Ontem eu disse que a Comissão de Saúde está absolutamente
integrada a esse programa. Ouviremos técnicos da Espanha e de
Portugal, onde foram instalados e funcionam atendimentos de
urgência e emergência regionais que são referências para todo o
mundo. Queremos instalar esse atendimento aqui, em Minas Gerais, a
partir do Norte de Minas.

O terceiro ponto, Sr. Presidente, é o apoio à Fundação Ezequiel
Dias - Funed -, tendo em vista a produção de medicamentos, uma vez
que nem ela nem tampouco a população conseguem comprar
remédios.

O quarto item tem em vista a implantação do Centro de Tecidos
Biológicos, vinculado à Fundação Hemominas, no valor de
R$5.000.000,00.

Se isso não acontecer o mais urgentemente possível, certamente
vamos  assistir,  em Minas  Gerais, a uma rebelião - vamos dizer
assim -, como a que está acontecendo no Nordeste brasileiro.

Tenho medo de que venha acontecer isso no Sudeste: Minas, São
Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Portanto é necessário que o
Ministro conheça um pouco mais do que está acontecendo no País,
que lute pela CPMF, e não fique simplesmente dizendo que parte da
referida contribuição, ou seja, 0,16%, é destinada à saúde - está
liberando 0,22% para o governo federal fazer seu superávit primário.
Então é necessário que haja uma tomada de posição.

Há um mês, estou alertando as pessoas para essa questão. Se isso
acontecer, se essa rebelião chegar ao Sudeste brasileiro e a Minas



569

Gerais, tenham certeza de que assistiremos à instalação do caos da
saúde pública em nossa região.

Quanto a esse documento entregue pelo Secretário Marcus
Pestana, em junho, ao Ministro Temporão, queremos entregá-lo para
que faça parte dos anais desta Casa, a fim de que fique registrada,
mais uma vez, essa advertência, para que o Ministro olhe com bons
olhos, procure conhecer mais a saúde pública brasileira e busque
atender a essa reivindicação do Estado de Minas Gerais. Este Estado,
aliás, é modelo, pois possui bons programas, bom planejamento e, se
ouvido, certamente dará uma lição, uma verdadeira aula de
administração pública da saúde. Ou seja, poderá demonstrar como se
faz isso, apesar de dispor de parcos recursos. Se vierem mais
recursos do governo federal, se vier a promulgação, a regulamentação
da Emenda nº 29, se isso vier a acontecer, certamente poderemos
melhorar, diminuir a expectativa desse caos, para que, em Minas
Gerais, não vejamos os hospitais em greve e os médicos se
rebelando. Obrigado.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Carlin Moura) - Esgotada a hora

destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião,
com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente
da próxima reunião.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que o Projeto de Lei nº 366/2007,

do Deputado Arlen Santiago, recebeu, quanto ao mérito, parecer
contrário das Comissões de Saúde e de Fiscalização Financeira, às
quais foi distribuído, sendo considerado rejeitado, nos termos do art.
191 do Regimento Interno. A Presidência informa, ainda, que o prazo
para a apresentação do recurso previsto no art. 104 do Regimento
Interno inicia-se com a publicação deste despacho.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que o Projeto de Lei nº 808/2007,
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do Deputado Weliton Prado, recebeu, quanto ao mérito, parecer
contrário das Comissões de Educação e de Fiscalização Financeira,
às quais foi distribuído, sendo considerado rejeitado, nos termos do
art. 191 do Regimento Interno. A Presidência informa, ainda, que o
prazo para a apresentação do recurso previsto no art. 104 do
Regimento Interno inicia-se com a publicação deste despacho.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foi recebido e aprovado, nos

termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, o Requerimento nº
1.115/2007, da Comissão de Segurança Pública. Publique-se para os
fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Administração Pública - aprovação, na 21ª Reunião Ordinária, em
5/9/2007, dos Requerimentos nºs 985/2007, do Deputado Célio
Moreira, 987/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 993/2007, da
Comissão de Participação Popular, 999 e 1.002/2007, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, 1.017/2007, da Deputada Ana Maria Resende, e
1.047/2007, do Deputado Ademir Lucas; de Saúde - aprovação, na
22ª Reunião Ordinária, em 5/9/2007, dos Projetos de Lei nºs
1.314/2007, do Deputado Arlen Santiago, 1.335/2007, do Deputado
Domingos Sávio, e 1.353/2007, do Deputado Zé Maia, e dos
Requerimentos nºs 964/2007, do Deputado Doutor Viana, 969/2007,
do Deputado Weliton Prado, e 1.032/2007, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva; de Segurança Pública - aprovação, na 23ª Reunião
Ordinária, em 5/9/2007, dos Requerimentos nºs 984/2007, do
Deputado Ademir Lucas, e 1.048/2007, do Deputado Doutor Viana; de
Turismo - aprovação, na 16ª Reunião Ordinária, em 5/9/2007, do
Requerimento nº 1.021/2007, do Deputado Jayro Lessa; e de Direitos
Humanos - aprovação, na 24ª Reunião Ordinária, em 6/9/2007, do
Projeto de Lei nº 1.339/2007, da Deputada Elisa Costa (Ciente.
Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Sebastião Helvécio,

solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 801/2007. A
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Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso VIII
do art. 232 do Regimento Interno. Arquive-se o projeto.

Requerimento da Comissão de Justiça, solicitando a anexação do
Projeto de Lei nº 907/2007 ao Projeto de Lei nº 159/2007. A
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso XIII
do art. 232 do Regimento Interno.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário,

do Deputado Federal Vitor Penido.
Vem à Mesa requerimento do Deputado Domingos Sávio, solicitando

a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o
requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra,
o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, telespectadores da TV Assembléia, o assunto que nos
traz aqui, Sr. Presidente, é uma notícia boa para todos os mineiros.
Trata-se de algo que naturalmente reforça o nosso orgulho, como
mineiros que somos, no que tange àquilo que construímos ao longo
da sua história. Refiro-me a algo muito especial, que remonta aos
tempos de Juscelino Kubitschek, quando ele tomou a iniciativa de criar
a Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig. Essa empresa,
hoje presente na vida de praticamente todos os mineiros, tem, ao
longo do tempo, demonstrado a importância da iniciativa, da
competência visionária do grande estadista Juscelino Kubitschek.

Quis o destino que outro grande estadista, o Governador Aécio
Neves, que hoje, com certeza, é motivo de orgulho para todos nós,
mineiros, e apresenta-se como uma das grandes reservas do nosso
país - quando digo reserva é porque certamente muito ainda tem a
oferecer não só a Minas, mas ao Brasil...

O Sr. Presidente - Deputado Domingos Sávio, permita-me
interrompê-lo para comunicar a presença, em Plenário, do ilustre
Deputado Federal Vítor Penido.

O Deputado Domingos Sávio - Agradeço a interrupção, Presidente.
De fato, muito nos honra a presença do grande municipalista, sempre
Prefeito de Nova Lima, com quem tive a honra de conviver quando fui
Prefeito de Divinópolis e conhecer de perto a sua garra e a sua
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dedicação ao municipalismo. Hoje ele preside a Frente Nacional de
Defesa do Municipalismo. Quero, de público, prezado amigo Deputado
Vítor Penido, parabenizá-lo pelo belo trabalho em defesa de um novo
pacto federativo, de um fortalecimento do Município e de tudo aquilo
que sempre cobramos quando somos Prefeitos. Sentimos a
necessidade de termos, em Brasília, elementos que, com sua garra e
competência, mantivessem essa coerência na hora de estar sentados
numa das cadeiras do Congresso Nacional. É uma honra para a
Assembléia mineira tê-lo conosco.

Eu estava me referindo, prezado Deputado Vítor Penido e demais
colegas, ao orgulho que temos, ao ver a Cemig, empresa
genuinamente mineira, a cada dia mais sendo reconhecida, no Brasil
e fora dele, como uma das melhores empresas em sua área.

O prêmio que a Cemig recebe agora despertou em mim o interesse
de compartilhar com os demais colegas tal informação. Trata-se
daquilo que há de mais precioso dentro do serviço público - eu diria,
em todas as atividades humanas -, que são seus recursos humanos,
seus funcionários, a relação que mantém com os que trabalham lá, no
dia-a-dia.

Farei a leitura de um texto, de uma informação que recebi. (- Lê:)
“A Cemig acaba de conquistar mais dois importantes prêmios de

repercussão nacional, mostrando a amplitude da atuação dessa
empresa que é orgulho de todos os mineiros. No próximo dia 12, em
São Paulo, a Cemig receberá o prêmio por ter sido incluída na lista
das 150 melhores empresas para se trabalhar, uma tradicional
iniciativa das revistas “Você” e “Exame”, do Grupo Abril Cultural.” São
revistas de repercussão nacional e de grande credibilidade, que
promovem essa pesquisa junto aos trabalhadores de grandes, de
pequenas e de médias empresas. (- Lê:)

“Nesta edição do Prêmio As 150 Melhores Empresas para se
Trabalhar da revista “Você”, foi criada uma categoria especial formada
pelas maiores empresas do País que participaram dessa pesquisa.
Nessa categoria, entraram as empresas com mais de 9 mil
empregados, e a Cemig foi indicada a melhor.”

A pesquisa é feita por vários segmentos - pequenas, médias e
grandes empresas. Num segmento em que se incorporam as maiores
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empresas do Brasil, empresas públicas e empresas privadas, a Cemig
se distinguiu como a primeira, a melhor. O bom é que quem são
ouvidos são seus servidores, os funcionários dela e os de outras
empresas com uma série de indicativos que mostram a qualidade do
tratamento que essa empresa dá aos seus trabalhadores, uma
pesquisa feita de uma maneira imparcial. (- Lê:)

“Trata-se de um reconhecimento dos empregados da empresa ao
esforço de sua direção de, ao mesmo tempo, criar condições para que
a Cemig possa crescer, mas sempre procurando melhorar seu quadro
de pessoal.

É um reconhecimento dos empregados ao esforço de permitir
remuneração condizente, condições de trabalho favoráveis,
treinamento e segurança para o seu pessoal.

Veja que a Cemig nessa categoria concorreu com os maiores
grupos empresariais do País, privados ou estatais, e conseguiu, pelas
notas dadas pelos seus empregados, a melhor posição entre as
maiores.”

As conquistas da nossa Cemig não param por aí. Relato outra
premiação, agora aos 55 anos da nossa Cemig. Em recente pesquisa
divulgada pela Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel -, órgão
ligado à estrutura do governo federal, do Presidente Lula, a Aneel, que
procura, por métodos científicos, ouvir a população de todo o País
para conhecer e avaliar os serviços prestados pelas concessionárias
de energia elétrica. Aliás, esse é um papel obrigatório previsto nas
atividades da Aneel: ouvir a população e saber qual é sua avaliação
das diversas empresas que fornecem energia elétrica. A Cemig está
predominantemente no Sudeste - em Minas Gerais, alcançando
algumas outras áreas. Para nossa alegria, a Cemig foi eleita a melhor
empresa de energia elétrica de todo o Sudeste, a região com maior
número de concessionárias. (- Lê:)

“Nesse caso, portanto, o reconhecimento vem do consumidor, da
população, da comunidade, que reconhece o papel da Cemig na vida
de cada um de nós. A Cemig tem, hoje, 6.500.000 consumidores, o
que representa atender a 18 milhões de pessoas em 774 Municípios
de Minas Gerais.”

É importante dizer isso, porque é um patrimônio do povo mineiro,
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criado por Juscelino Kubitschek há 55 anos. A Cemig vivia um
momento difícil. Mas, antes de fazer essa abordagem do momento
contemporâneo, nós, que convivemos com o Governador Aécio
Neves, concedemos, com prazer, aparte ao nobre Deputado João
Leite.

O Deputado João Leite (em aparte) - Para me reunir a V. Exa. num
momento tão importante para essa empresa de todos os mineiros, a
Cemig, e falar do reconhecimento de toda a população de Minas
Gerais por tudo que a Cemig tem representado, mormente o papel de
empresa de responsabilidade social. Conhecemos o grande trabalho
da Cemig referentemente à iluminação dos campos de futebol pelo
Estado de Minas Gerais. São mais de 500 campos iluminados por
meio deste grande programa do governo Aécio Neves, o Campos de
Luz, que vem unindo as comunidades carentes que muitas vezes só
tem aquele campo para, durante o dia, ter o seu lazer e seu esporte.
Agora, também há o período noturno, por essa atuação tão firme da
Cemig. Queria lembrar também que os funcionários dessa empresa se
unem para contribuir para o Fundo da Infância e da Adolescência.

Essa é a marca dessa empresa de todos os mineiros, e agora V.
Exa. traz a todos este momento tão importante da vida da empresa,
reconhecida nacional e internacionalmente, pelos seus feitos, sua
qualidade técnica e sua responsabilidade social. Parece-me que mais
de 2 milhões dos consumidores pagam a tarifa social da Cemig, assim
como é cobrada a tarifa social para o próprio Campos de Luz. V. Exa.
faz muito bem em registrar, da tribuna, a premiação dessa empresa
de todos os mineiros. Ela é merecedora. Parabéns, Deputado
Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sou eu quem lhe agradece, nobre
Deputado João Leite, lembrando que o programa Campos de Luz teve
a participação fundamental de V. Exa., o que, na sua modéstia, não
destacou nesse aparte que tive a honra de receber. Quando
Secretário de Desenvolvimento Social e Esporte, na Sedese, hoje
reformulada e reestruturada, no mandato passado, lembro-me bem da
contribuição de V. Exa., obviamente seguindo as orientações do
Governador Aécio Neves na implantação desse programa vitorioso,
que traz esporte, confraternização e segurança, principalmente para
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as populações periféricas e do interior do Estado de Minas Gerais.
Deputado João Leite, concluo esta parte do meu pronunciamento

destacando que essa conquista, em primeiro lugar, é dos
trabalhadores da Cemig, dos milhares de funcionários, o que também
reflete um tempo muito positivo de gestão pública correta, séria e
competente. É fácil constatar isso. A Cemig não apenas mudou da
água para o vinho no seu desempenho, mas, conseqüentemente,
levou mais benefício. É a empresa número um, a primeira em volume
de atendimento de ligações no programa Luz para Todos e a que mais
contribui. Em Minas Gerais não há esse negócio de ligar o Luz para
Todos só para quem está perto; quem está longe, lá nos sertões de
Minas Gerais, também está recebendo o programa.

Esperamos que o governo federal assine um novo convênio. A
Cemig e o governo de Minas pagam a maior parte do custo do
programa, que já levou energia elétrica a mais de 180 mil pequenas
propriedades rurais em toda Minas Gerais. O convênio inicial era para
105 mil, já levou a mais de 180 mil e continuará, porque essa foi a
decisão do Governador Aécio Neves.

A Cemig, além de fazer mais, investir, levar energia elétrica sem
cobrar nada ao pequeno produtor, à família que estava abandonada
quanto a esse tipo de benefício, consegue, por eficiência dos seus
funcionários e da sua direção, ser premiada nacionalmente, pelo
reconhecimento do funcionário, pelo consumidor, que respondeu à
Aneel, e pelos investidores internacionais, porque parte das ações
estiveram no mercado e se valorizaram durante o período do governo
Aécio Neves. A maior parte do capital é do povo mineiro, o que
significa que o patrimônio do povo mineiro passou a valer mais. O
valor das ações da Cemig triplicou, num período em que a inflação
não chegou a dois dígitos, relativamente em pouco tempo, sendo
considerado, na Bolsa de Nova York, um dos títulos mais sérios do
mercado brasileiro, reconhecido internacionalmente.

A diretoria da Cemig tem mostrado sua seriedade, seu
profissionalismo, sua competência, tratando o dinheiro do povo
mineiro com responsabilidade e fazendo com que ele gere benefício
para o funcionário, para o cidadão, que recebe um serviço de boa
qualidade, e para seus acionistas - o próprio povo mineiro é o
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acionista majoritário da Cemig.
Concluindo, o tempo só me permitiu falar sobre a Cemig, e fiz

questão de falar. Claro que temos problemas e que desejamos
trabalhar para, com essa eficiência e com a Cemig trabalhando com
mais competência, conseguirmos abaixar o custo da conta de luz.
Quero isso.

Escutei aqui, por mais de uma vez, palavras agressivas à Cemig e à
sua atual gestão, e, às vezes, não é possível rebater essas palavras
na mesma hora.

Hoje o Deputado Padre João - perdoe-me dizer isso em razão da
sua ausência - fez referências à Companhia Vale do Rio Doce, entre
as quais algumas me pareceram sem o menor propósito. Essa é uma
companhia brasileira privatizada de forma correta. Olha, está aí o
governo do PT... Como católico que sou, acho curioso a Igreja dizer
que fará um plebiscito e o Deputado do PT vir aqui dizer que as
pessoas precisam fazê-lo e assinar um abaixo-assinado para anular o
leilão. Qual é a atitude do governo do Lula em relação a isso? É
preciso haver coerência. Ficam querendo incitar. Incitam jovens de
menor idade a invadir o estabelecimento; depois, citou no
pronunciamento que a polícia mineira é truculenta. Ora, a polícia
mineira, então, ficará assistindo alguém invadir uma propriedade?
Quebraram vidros e computadores da Cemig; aliás, o Deputado Padre
João estava acompanhando a manifestação. Isso está virando uma
mania. Quer dizer, o sujeito invade e quebra o patrimônio e é um
coitadinho? Depois dizem que o local estava lotado de menores,
crianças. Quem está usando criança? Queria ter perguntado ao
Deputado Padre João: quem está usando criança para invadir a Vale
do Rio Doce? São todos “santos” e deveriam “estar rezando” com o
Padre João no momento em que foram presos. Foram “fazer uma
oração” dentro da Companhia Vale do Rio Doce, Deputado João Leite.

Sr. Presidente, numa outra oportunidade quero debater isso aqui
com ele. É terrível nós, brasileiros, ficarmos falando mal de quem
emprega e trabalha no Brasil; aliás, falando sem aprofundar no
debate. Olha, se há algo de errado com a Companhia Vale do Rio
Doce, devemos discutir com responsabilidade e corrigir o erro. Agora,
vamos querer condenar a uma condição de criminosa uma empresa
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brasileira que passou a empregar muito mais e a gerar lucro e
impostos para o Brasil, sem apontar com clareza o motivo? Quero
debater sobre isso com clareza - não hoje, porque o meu tempo já se
esgotou. Estou achando que há algo de tenebroso por trás disso,
algum interesse que não está muito bem explicitado. Para mim, está
muito claro: precisamos de empresa brasileira e que tenha capital
externo. A Petrobras não é uma empresa brasileira que aplica e
participa atuando em outros países? Está errado? Quer dizer que os
outros países devem expulsar a Petrobras de lá? Deputado João
Leite, será que, se algum capital externo vier aplicar no Brasil,
teremos de expulsá-lo? É isso que pensa o governo do Lula? Não é
isso que tenho visto o Ministro Guido Mantega dizer nem o Presidente
Lula quando faz visitas ao exterior.

Concluindo, Sr. Presidente, hoje procurei destacar que, às vezes,
muitos discursos agressivos aqui contra a nossa Cemig não mostram
esse lado: de uma empresa de todos os mineiros, premiada
internacionalmente, dentro e fora de Minas Gerais, até pelos
funcionários.

Num outro momento quero debater sobre a Companhia Vale do Rio
Doce e outras empresas. O que estiver errado apresentaremos de
maneira específica as críticas para corrigi-lo. Todavia, é
surpreendente isso de atacar a imagem de uma empresa como um
todo sem clareza nas ponderações e dizer depois que a polícia é
truculenta porque prendeu quem estava invadindo e depredando o
patrimônio.

Sr. Presidente, gostaria de agradecer a V. Exa. e dizer que, numa
outra oportunidade, concluirei esse raciocínio. Muito obrigado.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião especial de
segunda-feira, dia 10, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
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ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/8/2007
Às 14h31min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

André Quintão, Eros Biondini, Carlin Moura e João Leite, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado João Leite, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e solicita aos
membros da Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência
informa que a reunião se destina a discutir e a votar proposições de
interesse da Comissão. Registra-se a presença dos alunos do 3º
período do Curso de Direito da Fumec. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura - Eros Biondini.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/9/2007

Às 15h07min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Weliton Prado, Ronaldo Magalhães e Wander Borges, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Paulo
Cesar. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Weliton
Prado, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Ronaldo Magalhães, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater, em audiência pública, a situação das
famílias residentes na faixa de domínio da BR-381, nos Municípios de
Sabará e Santa Luzia, tendo em vista ordem do DNIT para a
desocupação da área, sem pagamento de indenização, e comunica o
recebimento de ofícios do Sr. Lindon Carlos Resende da Cruz,
Prefeito de Nova Ponte, em que manifesta repúdio pelo Projeto de Lei
Complementar nº 26/2007, que tramita nesta Casa; do Líder do BSD,
Deputado Luiz Humberto Carneiro (30/8/2007); da Deputada Federal
Maria Lúcia Cardoso (30/8/2007); e do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim,
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Subsecretário da Casa Civil (1º/9/2007), publicados no “Diário do
Legislativo”, nas datas mencionadas entre parênteses. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir o Sr. Aílton Gomes da
Silva, Presidente da Associação Comunitária do Bairro Bom Destino,
de Santa Luzia; o Padre Edson Marques de Alcântara, da Paróquia
Nossa Senhora Aparecida de Santa Luzia; e o Sr. Ricardo Antunes
Gomes de Oliveira, Administrador da Regional do Borges da
Prefeitura de Sabará, que são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Wander Borges, autor do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os
trabalhos ordinários da reunião e passa à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Weliton Prado, Wander
Borges, Ronaldo Magalhães e Paulo Cesar (3) em que solicitam
sejam realizadas visitas ao Ministério das Cidades, com o objetivo de
viabilizar recursos para a construção de 1.136 casas populares no
Bairro Jardim Célia, de Uberlândia; ao DNIT e ao Ministério das
Cidades, para se discutir a retirada de famílias na faixa de domínio da
BR-381, nos Municípios de Sabará e Santa Luzia; e enviar ofício ao
DNIT-MG, solicitando a reconsideração da decisão de retirar as 200
famílias que ocupam a faixa de domínio da BR-381; solicitando a
regularização da referida ocupação mediante a concessão de uso
especial para fins de moradia, nos termos do art. 1º da MP nº
2.220/2001, e cópia dos documentos referentes ao procedimento que
motivou a Notificação nº 27/07, dirigida à Associação Comunitária
Bairro Bom Destino, pelo DNIT. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados
e dos demais participantes, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de setembro de 2007.
Weliton Prado, Presidente - Wander Borges - Padre João - João
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Leite - Lafayette de Andrada.
ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DIREITOS HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/9/2007

Às 15h15min, comparecem no Plenário da Câmara Municipal de
Contagem os Deputados Durval Ângelo e João Leite, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Carlin
Moura. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval
Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, que é considerada aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a debater, em audiência pública, questões relativas às
desapropriações necessárias à realização das obras do Rodoanel. A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir a Sra. Giêdra
Cristina Moreira, Defensora Pública, representando Gustavo Zortéa da
Silva, Defensor Público da União; o Sr. Estevão Ferreira Couto,
Defensor Público da União; a Sra. Antonia Puertas Jimenez,
Secretária Adjunta da Habitação, representando Marília Aparecida
Campos, Prefeita Municipal de Contagem; e os Srs. Avair Salvador,
Dimas Campos da Fonseca, Gustavo Gibson, Irineu Inácio da Silva,
Joaquim Bernardino da Silva, Lucas Cardoso da Silva, Pastor Ronaldo
Soares dos Santos, Letícia da Penha Guimarães e Maria Lúcia
Guedes Vieira, Vereadores da Câmara Municipal de Contagem, que
são convidados a tomar assento à mesa. O Deputado Durval Ângelo,
na condição de autor do requerimento que deu origem ao debate, tece
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.
A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à
3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. A Presidência procede à leitura
de requerimentos, informa que não há quórum para apreciação de
matéria e que serão submetidos a votação na próxima reunião desta
Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
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encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 6 de setembro de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - João Leite - Antônio Carlos Arantes -

Ruy Muniz.
ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/9/2007

Às 9h20min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, André Quintão, Chico Uejo,
Domingos Sávio e Inácio Franco, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Elmiro
Nascimento, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Chico Uejo, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs.
Lincon Carlos Resende da Cruz, Prefeito Municipal de Nova Ponte,
manifestando profundo repúdio à apresentação do Projeto de Lei
Complementar nº 26/2007, e do Sr. Oliveira Santiago Maciel, Chefe do
Detran-MG, encaminhando resposta do requerimento apresentado por
esta comissão em reunião do dia 28 de agosto, referente ao
credenciamento de clínicas médicas e psicológicas, pelo Detran-MG;
e de correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data
mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Mário Heringer,
Deputado Federal, e José Eustáquio Batista, Presidente da Câmara
Municipal de Moema (1º/9/2007). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O parecer sobre
o Projeto de Lei nº 393/2007, no 1º turno, deixa de ser apreciado em
virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado
Chico Uejo. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela
aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.159/2007 na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com as
Emendas nºs 1 e 2 (relator: Deputado Inácio Franco). A seguir, o
Presidente determina a distribuição de avulsos solicitada pelo relator,
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Deputado Ademir Lucas, do parecer sobre emendas apresentadas em
Plenário ao Projeto de Lei nº 1.324/2007, em 1º turno, o qual conclui
pela rejeição das Emendas nºs 4 a 21 e pela aprovação das Emendas
nºs 22 e 23. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 985/2007, do
Deputado Célio Moreira, 987/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
993/2007, da Comissão de Participação Popular, 999 e 1.002/2007,
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1.017/2007, da Deputada Ana
Maria Resende, e 1.047/2007 do Deputado Ademir Lucas. Submetido
a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do
Projeto de Lei nº 1.270/2007. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, hoje,
dia 5, às 16 horas, para apreciar o parecer sobre emendas ao Projeto
de Lei nº 1.324/2007, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de setembro de 2007.
Ademir Lucas, Presidente - Antônio Genaro - Inácio Franco - André

Quintão.
ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/9/2007

Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ademir Lucas, André Quintão, Inácio Franco e Antônio Genaro
(substituindo este ao Deputado Chico Uejo, por indicação da
Liderança do PSB), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Ademir Lucas, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Inácio Franco, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
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votação do parecer sobre as emendas apresentadas em Plenário ao
Projeto de Lei nº 1.324/2007, é aprovado o parecer pela rejeição das
Emendas nºs 4 a 21 e pela aprovação das Emendas nºs 22 e 23
apresentadas ( relator: Deputado Ademir Lucas). Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Domingos Sávio.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 6/9/2007, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Fahim Sawan, notificando o falecimento do Sr. Wagner

do Nascimento, ocorrido em 6/9/2007, em Brasília, DF. (- Ciente.
Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 12 DE SETEMBRO DE 2007

ATAS
ATA DA 53ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/9/2007
Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho, Doutor Viana e

Tiago Ulisses
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discursos dos

Deputados André Quintão e Carlin Moura; aprovação - 2ª Parte
(Ordem do Dia): 2ª Fase: Suspensão e reabertura da reunião - Acordo
de Líderes; Decisão da Presidência - Discussão e Votação de
Proposições: Requerimento do Deputado Mauri Torres; aprovação -
Inexistência de quórum especial para votação de proposta de emenda
à Constituição - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 347/2007;
aprovação na forma do vencido em 1º turno - Votação, em 2º turno, do
Projeto de Lei nº 1.332/2007; aprovação; verificação de votação;
inexistência de quórum para votação; anulação da votação -
Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.324/2007; discursos da
Deputada Elisa Costa e dos Deputados Carlin Moura e Lafayette de
Andrada; apresentação das Emendas nºs 4 a 21; encerramento da
discussão; encaminhamento das emendas com o projeto à Comissão
de Administração Pública - Inexistência de quórum para a continuação
dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Roberto

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Ademir Lucas - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos
Mosconi - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio
Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor
Rinaldo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio
Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio
- Inácio Franco - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -
Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria
Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo



585

Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso -
Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz
- Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi -
Vanderlei Miranda - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé
Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 20h11min, a

lista de comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do
povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
Ata

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir,
o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, a ata fez menção a um
requerimento aprovado de nossa autoria, com participação também do
Deputado Carlin Moura, que diz respeito a uma reunião especial da
Assembléia Legislativa para homenagear os 80 anos da UFMG. Neste
último domingo, essa universidade comemorou 80 anos de existência.
O nosso Estado é profundamente marcado pela presença da UFMG -
uma presença intelectual, acadêmica, de pesquisa, extensão e ensino
nas suas várias regiões.

Por falar em ensino e educação, gostaria de cumprimentar os
trabalhadores da rede estadual de educação presentes nesta reunião
extraordinária desta Casa.

Retornando ao assunto, a ata fez menção a essa reunião. Aproveito
para dizer que ela já foi marcada e será realizada no dia 29 de
outubro, às 20 horas, neste Plenário. Portanto, convido todos os
Deputados e todas as Deputadas para prestigiarmos essa instituição
fundamental para a produção do conhecimento e do saber, para o
acesso das pessoas ao ensino superior, da formação profissional, da
pesquisa e da extensão. Pela importância dessa instituição para
Minas Gerais, a Assembléia Legislativa prestará essa homenagem,
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que, aliás, neste momento, a Câmara Municipal também está
prestando. A história de Belo Horizonte coincide com essa trajetória
da UFMG. Assim, queria complementar a ata dizendo que esta
reunião ocorrerá no dia 29 de outubro, estendendo o convite a todos
os Deputados e a todas as Deputadas.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Carlin
Moura.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, Deputados, Deputadas e
telespectadores da TV Assembléia, a ata menciona o pronunciamento,
realizado na tribuna desta Casa, da Deputada Elisa Costa, nossa
Líder do PT, que cita a realização do III Congresso Nacional do PT.
Parece-me que, na ata, não ficou devidamente explicitado tal
pronunciamento, que tem grande importância pelo momento político.
No seu pronunciamento, a nobre Deputada informa a grandeza e a
riqueza da discussão que o maior Partido do País promoveu hoje, em
seu Congresso em São Paulo. Uma discussão que apresenta os
rumos que o PT pretende seguir, inclusive mostra a avaliação desse
Partido em relação ao primeiro governo do Presidente Lula e dos
rumos especiais no que diz respeito ao segundo mandato do
Presidente Lula.

Nesse congresso, como explicitou bem a Deputada Elisa Costa em
seu pronunciamento, chamou-se a atenção para dois aspectos
fundamentais. O primeiro, diz respeito à política econômica adotada
pelo governo do Presidente Lula, que ocorreu no momento da maior
crise da economia mundial. Acertadamente, o nosso país foi pouco
afetado por essa crise no centro do mercado financeiro mundial. Isso
mostra a justeza da política econômica adotada pelo Presidente, a
ponto de o Conselho de Política Monetária, o Copom, mencionar na
sua reunião plenária que o Brasil estava preparado para essa crise. O
segundo aspecto, como foi muito bem salientado pela ilustre
Deputada, diz respeito aos avanços na política social do Presidente
Lula, especialmente no Ministério do Desenvolvimento Social, que
hoje tem à sua frente um Ministro mineiro, nosso grande Patrús
Ananias, que tem feito grandes investimentos na área social. Como
disse a Deputada Elisa Costa, só em Minas Gerais são mais de 7
milhões de mineiros beneficiados pelos programas sociais do
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Presidente Lula. Então, é fundamental, Sr. Presidente, que esse
pronunciamento seja devidamente explicitado na ata por sua
importância nesse momento histórico. Aliás, Sr. Presidente, em um
debate realizado pelo Deputado Federal Ciro Gomes ontem, aqui,
nesta Casa, tivemos a oportunidade de avaliar os caminhos do
desenvolvimento do Brasil, os avanços que o Presidente Lula
proporcionou ao nosso país e os seus desafios futuros. Sendo assim,
salientamos que esse 3º Congresso do Partido dos Trabalhadores é
de fundamental importância, como bem disse a Deputada Elisa Costa,
Líder do Partido dos Trabalhadores, em seu pronunciamento. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado Carlin
Moura que a ata que registra na íntegra o teor do pronunciamento da
Deputada Elisa Costa é a ata em minúcias que será publicada no
“Diário do Legislativo”. Não havendo retificação a ser feita, dou a ata
por aprovada.

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a
discussão e votação da matéria constante na pauta, uma vez que não
há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender os trabalhos por 5

minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
das matérias constantes na pauta. Estão suspensos os nossos
trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

ACORDO DE LÍDERES
A totalidade dos Líderes com assento nesta Casa acordam que seja

retirado da pauta desta reunião o Projeto de Lei nº 1.182/2007.
Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2007.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência acolhe o Acordo e determina o seu cumprimento.
Mesa da Assembléia , 4 de setembro de 2007.
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Alberto Pinto Coelho, Presidente.
Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Mauri
Torres, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o
Projeto de Lei nº 1.324/2007 seja apreciado em 1º lugar entre as
matérias em fase de discussão. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Presidência verifica, de plano, que
não há quórum especial para votação da proposta de emenda à
Constituição, mas que o há para a apreciação das demais matérias
constantes na pauta.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 347/2007, do Deputado
Doutor Viana, que altera o art. 4º da Lei nº 10.627, de 16/1/92, que
dispõe sobre a realização de auditorias ambientais e dá outras
providências. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do
projeto na forma do vencido em 1º turno. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º
turno, o Projeto de Lei nº 347/2007 na forma do vencido em 1º turno.
À Comissão de Redação.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Votação, em 2º turno,
do Projeto de Lei nº 1.332/2007, do Deputado Alberto Pinto Coelho,
que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de
Felisburgo o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º
turno. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

A Deputada Elisa Costa - Verificação de votação, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à

verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua
presença no painel que o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 25 Deputados que, somados ao

Sr. Presidente, totalizam 26 parlamentares, número insuficiente para
votação, mas suficiente para a discussão das matérias constantes na
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pauta. A Presidência torna a votação sem efeito.
Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.324/2007, do

Governador do Estado, que reajusta os valores das tabelas de
vencimento básico das carreiras dos Profissionais da Educação
Básica do Estado e institui a Parcela de Complementação
Remuneratória do Magistério para fins de implantação do piso
remuneratório dos servidores do magistério público estadual. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com
as Emendas de nºs 1 a 3, que apresenta. As Comissões de
Administração Pública, de Educação e de Fiscalização Financeira
opinam pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 a 3,
apresentadas pela Comissão de Justiça. A Presidência informa que as
emendas encaminhadas pelo Governador do Estado por meio da
Mensagem nº 78/2007, publicada em 9/8/2007, foram incorporadas ao
parecer da Comissão de Justiça e serão arquivadas nos termos do
inciso IV do art. 180 do Regimento Interno. Em discussão, o projeto.
Com a palavra, para discutir, a Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, cumprimento de maneira especial as lideranças sindicais,
professores e educadores, que acompanham, há bastante tempo, o
debate de um dos principais projetos discutidos este ano para pensar
a educação em Minas Gerais. Não este que está em discussão, mas
pensar em um piso para a educação em Minas Gerais é fundamental
para a qualidade do setor. Cumprimento todos vocês que estão aqui
desde a tarde. Registro a aula de cidadania, o empenho, a
persistência para que Minas Gerais dê exemplo na educação. Explico
aos nossos educadores que hoje se encerra aqui a discussão, mas
não haverá a votação sequer de 1º turno. Faremos o debate para
encerrar a discussão. Em seguida, como várias emendas foram
apresentadas em plenário, elas serão apreciadas novamente nas
comissões. Depois, haverá as votações de 1º e 2º turno em plenário.
Hoje, não se vota, apenas se discute, o que estamos aqui para fazer
junto com vocês.

Consideramos esse debate importante no plenário para avançar, o
que já está sendo feito desde o primeiro semestre em audiência
pública, nas Comissões de Educação, Administração Pública e por fim
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na de Fiscalização Financeira. Com pesar para Minas Gerais e para a
educação no Estado, até o presente momento, em todos os debates,
nas tentativas de negociações entre as lideranças sindicais, por meio
da representação do Sind-Ute, com a Secretaria de Planejamento e
governo de Minas, registramos que ainda não foram apresentados
avanços em relação à forma original como ele foi apresentado nesta
Casa Legislativa. Nesta Casa Legislativa, há muitos Deputados
compromissados com a educação. Não acredito que haja Deputados,
mesmo que sejam da bancada do governo, com um descompromisso
com sua base social, com a educação em Minas Gerais. A
Assembléia tem de dar um peso diferente à educação de Minas que
está sendo dada pelo Governador de Minas. A Assembléia de Minas
precisa diferenciar-se. Não é possível um projeto com essa
importância, um projeto que trata de salário digno para a educação de
Minas Gerais sair daqui da forma que chegou. Não posso acreditar
que tantos professores, Deputados que têm uma forte relação com a
educação, vão-se posicionar sem construir alternativas e emendas
que melhorem esse projeto de educação. Não estamos discutindo
teto, não queremos discutir abono. Queremos discutir o que o governo
divulgou na imprensa: um piso para a categoria. É isso que queremos
discutir. Queremos discutir o vencimento básico, o que o Deputado
Carlin, o Deputado Weliton, o Deputado Paulo Guedes, o Deputado
Padre João e outros já mencionaram na Comissão de Fiscalização
Financeira. Queremos discutir efetivamente um vencimento básico
para a categoria dos educadores de Minas Gerais, nas 24 horas. Não
queremos que seja um peso para as 24 horas, mas um vencimento
básico. Precisamos avançar também em outra discussão que foi feita
na Comissão de Fiscalização pelos Deputados que lá estiveram
presentes, Deputados do PMDB, do PT, do PCdoB e de vários outros
partidos políticos. Não podemos aceitar argumentações de que a
educação é um gasto em Minas Gerais. A educação é um
investimento. Investir no salário da educação, investir na dignidade e
na valorização da carreira e dos professores é investir no ser humano,
na formação profissional, é investir no desenvolvimento de Minas
Gerais. E o argumento utilizado aqui vai ter um impacto na folha de
Minas Gerais.
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É fácil aprovarmos na Assembléia - e fizemos isso durante vários
anos - redução de carga tributária de empresários. Isso prejudica os
Municípios. Mas foi reduzida a carga tributária de muitos setores
empresariais e econômicos de Minas Gerais, para fugir da renúncia
fiscal, da luta fiscal com outros Estados. Se houve redução nos
impostos do empresariado de Minas, se houver renúncia fiscal, se o
Estado arrecada mais, por que não se pensar no salário dos
professores? Minas é a 2ª ou a 3ª economia mais rica do País, mas o
nosso salário dos professores fica em 18º lugar. Deputado Carlin
Moura, Deputado Weliton Prado, estamos depois do Acre, que paga
um piso - não estamos falando de remuneração, porque ela dobra o
valor - de R$1.568,00; de Tocantins, que paga R$1.031,00; do
Amapá, que paga R$977,00; de Rondônia, que paga R$928,00; de
São Paulo, R$716,00. Estamos falando dos Estados do Nordeste e do
Norte do Brasil, e Minas Gerais está pagando R$390,00 para quem
vai começar agora com o Ensino Superior. É uma vergonha para
Minas Gerais estar neste “ranking”. A indústria de Minas está
crescendo mais do que o Brasil, e as nossas exportações estão
crescendo mais do que qualquer outro Estado brasileiro. Mas estamos
na 18º posição no salário da educação em Minas Gerais. Queremos
mudar esse quadro. Queremos que Minas Gerais venha para o 1º, 2º
ou 3º lugar no “ranking” da educação, no “ranking” das políticas
sociais, no “ranking” das políticas que venham beneficiar o povo de
Minas Gerais, especialmente os trabalhadores e os mais pobres.
Queremos travar essa discussão aqui, porque ainda está em tempo -
os servidores da educação e todos que estão aqui no Plenário sabem
que é possível avançar -, pois pode haver emendas para,
efetivamente, contribuir com a melhoria do que está sendo proposto
aqui, no projeto original. Queremos abrir este debate aqui, nesta noite,
fazer essa discussão, para que a valorização da educação
efetivamente aconteça em Minas Gerais. É claro que essa valorização
se dá em vários níveis, como, por exemplo, no salário digno, na
qualificação profissional dos nossos educadores, em boas salas de
aulas e bons espaços físicos, com bons computadores e,
prioritariamente, em relação com a comunidade e a sociedade. Mas a
educação tem de se tornar uma prioridade do Estado de Minas
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Gerais. Estamos transformando essa prioridade em nível nacional.
Sabemos que ainda está longe do que desejamos. O primeiro
mandato do Presidente Lula priorizou o combate à fome no País.
Nesse segundo mandato, o debate nacional que houve em toda a
campanha e também no segundo turno, os comprometimentos,
inclusive da sociedade brasileira, apontaram essa necessidade.

As conferências, a organização sindical e os movimentos sociais
possibilitam o processo de desenvolvimento com educação de
qualidade, com a estima dos professores e dos educadores, com o
combate à violência, com a inclusão social e dos estudantes, tornando
a nossa educação prazerosa e garantindo que os nossos estudantes
permaneçam na escola. Para que a nossa educação tenha qualidade
e os nossos estudantes e a nossa juventude queiram estar nas
nossas escolas, além de tudo isso é preciso valorizar o profissional da
educação, o plano de carreira da educação. Com esses penduricalhos
que estamos construindo de novo nesse projeto do governo, isso
significa desvalorizar uma carreira sobre a qual discutimos por três
anos. É perder o projeto da nossa carreira e as tabelas salariais, ao
criar VTIs e PCRM, o que já foi tão questionado com o governo
quando chegou aqui. É o momento de valorizar o reposicionamento
dos nossos profissionais da educação na carreira. Para quem está
começando, R$850,00 é um salário razoável. Não é ainda bom, mas é
razoável. Mas quem está há 5, 10 ou 15 anos será prejudicado. Foi
dito que apenas 25% dos educadores, ou seja, 60 mil funcionários
serão beneficiados com esse projeto. Dos 240 mil educadores de
Minas Gerais, apenas 25% serão atingidos. A maioria da educação
está muito distante de ter algum tipo de benefício em Minas Gerais.
Quero deixar o registro que temos de avançar, porque ainda há tempo
para isso. As emendas dos vários Deputados em Plenário ajudam.

O Deputado Padre João (em aparte) - Nobre colega Deputada Elisa
Costa, Líder da nossa Bancada, a primeira a dar início à discussão do
projeto, saúdo V. Exa. e reafirmo o compromisso de toda a Bancada.
Primeiro, quero discordar da postura do governo em não permitir à
Casa aprimorar um projeto. Em relação a qualquer projeto que venha
a esta Casa, o governo tem de adotar essa abertura, como Executivo,
para que o Legislativo possa aprimorá-lo. Esse fechamento não
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contribui em nada com a democracia, sobretudo no que diz respeito a
um projeto que trata da educação. Desde criança ouvimos o discurso
de que a educação é importante, mas, nos momentos chaves e
decisivos para a sua valorização, ou seja, quando se fará a passagem
do discurso para a prática, ela não é valorizada. É uma vergonha os
professores do P1 terem como piso salarial menos do que R$320,00,
pois ele é de R$318,00. A situação é vergonhosa, embora sempre
houvesse luta. Há servidores da saúde que recebem nessa mesma
faixa, ou seja, menos de R$320,00. Ao falar dessa luta, saúdo todos e
digo ao Plenário que está vivo entre nós o companheiro Lúcio
Guterres. Embora sepultado ontem, não podemos permitir que
também sejam sepultadas suas lutas, que são tão justas, como essa
pela valorização da educação. Quando não valorizamos a educação,
por mais intensa que seja a vocação desses guerreiros e guerreiras
das salas de aula, que buscam motivação mais na vocação do que no
salário, ocorre o caos em relação ao nível de educação. Ainda bem
que essas pessoas são de fato vocacionadas e comprometidas e que
sonham com a sociedade, mas percebemos que ainda temos uma
camada que não conseguimos envolver, Deputada Elisa Costa.

Ontem, eu e os Deputados João Leite e Durval Ângelo passamos
uma parte da tarde na Cadeia de Ouro Preto e outra na Cadeia de
Mariana. Mais de 90% da população carcerária é composta por
jovens, que deveriam estar na universidade. Por falta da valorização
da educação e da garantia a um estudo de qualidade, essas pessoas
estão na cadeia, sem nenhuma perspectiva de vida. Sete presos
estão amontoados como porcos em uma cela de 4m por 1,5m, ou
seja, de 6m². Essa é a situação de duas celas em Mariana. A cela de
Ouro Preto tem 10m², com 11 presos.

Enquanto não valorizarmos, de fato, a educação, para que
tenhamos uma equipe de professores e de trabalho motivada e para
garantirmos também a permanência dos jovens nas escolas, não
conseguiremos avançar como sociedade.

Nobre colega Deputada Elisa Costa e demais Deputados, aproveito
a presença do nosso Presidente Deputado Alberto Pinto Coelho e do
nosso Líder do Governo, Deputado Mauri Torres, para dizer que não
temos condições de dar continuidade aos nossos trabalhos sem
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darmos uma satisfação concreta aos servidores da educação, por
meio do Projeto de Lei nº 1.324.

Não temos condições psicológicas de dar continuidade aos nossos
trabalhos sem dar satisfação à sociedade a respeito dessa chacina de
Ponte Nova, a maior que aconteceu no País. Foi a maior em termos
percentuais. Houve a chacina do Carandiru, com 111 mortos em uma
população carcerária de mais de mil presos; a de Urso Branco, no
Norte do País, com 27 mortos em uma população carcerária de mais
de 300 presos; e a de Ponte Nova, com 25 mortos em uma população
carcerária de menos de 200 presos. Portanto, em termos percentuais,
esta foi a maior do País. Não podemos permitir a continuidade dos
trabalhos nesta Casa sem, primeiro, dar uma satisfação à sociedade
brasileira a respeito dessa vergonhosa chacina ocorrida na cadeia
pública de Ponte Nova. E sem dar uma satisfação concreta nem ter
uma garantia de que haverá avanço no Projeto de Lei nº 1.324/2007,
no sentido de aprimorá-lo, não podemos continuar os trabalhos. O
governo deve valorizar esta Casa. Devemos estar a serviço do povo
mineiro, mas em conjunto. Nesse sentido, deve haver abertura para
que esta Casa possa aprimorar o Projeto de Lei nº 1.324/2007 e dar
uma satisfação concreta aos servidores da educação.

Parabenizo V. Exa. como Líder da Bancada por estar conduzindo os
trabalhos com esse direcionamento. Enquanto não houver avanços
nesse sentindo, não haverá forma de continuar os trabalhos nesta
Casa. Obrigado.

O Deputado André Quintão (em aparte) - Querida companheira e
Líder Deputada Elisa Costa, este é um debate que a Bancada do PT-
PCdoB tem feito. Entre vários argumentos que V. Exa. já expôs, um já
ressaltei na Comissão de Administração e aqui neste Plenário: o de
que esse projeto do governo fere de morte a lógica do plano de
carreira, da tabela salarial e da luta intensa que tivemos na legislatura
passada para que pudéssemos, ainda que minimamente, distante do
ideal e do justo para os trabalhadores da educação, ordenar e colocar
algum nível de motivação e valorização desse trabalhador. A volta de
mecanismos como o abono e das parcelas remuneratórias
complementares é um retrocesso, além dos dados que V. Exa. já
expôs, que restringe o número de trabalhadores beneficiados.
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Portanto, reitero as palavras do Deputado Padre João. Sabemos
que a obstrução, muitas vezes, é incompreendida pela sociedade.
Sabemos que a obstrução nem sempre é o ideal para o
funcionamento do Legislativo, mas, muitas vezes, ela se torna o único
instrumento que uma minoria tem para fazer prevalecer o interesse da
maioria. E neste caso, a maioria são os trabalhadores da educação de
Minas Gerais.

Por fim, há a questão da CPI. É muito ruim para a Assembléia
Legislativa e para o Estado de Minas Gerais que haja necessidade de
uma investigação federal que deveria ser feita por esta Casa. Parece
que a Assembléia não está fazendo a sua parte. Seria muito bom,
inclusive para o próprio Governador, que se esclarecesse, de fato, o
que aconteceu realmente. Sabemos que, eventualmente, o
Governador pode não ter o controle de um subordinado, um Delegado
ou quem quer que seja. Não podemos fazer nenhum julgamento
prévio, mas, que ocorreu um fato grave ali, ocorreu. E isso deve ser
objeto de uma CPI, até porque sabemos que não se trata de uma
realidade particular de Ponte Nova.

Como os assuntos se vinculam? Vamos fazer uma comparação do
gasto. A imprensa divulgou que um adolescente infrator custa,
mensalmente, R$3.400,00, e, em Minas Gerais, ainda existem
professores ganhando cerca de pouco mais de R$300,00. É muito
melhor investir em educação do que depois ter de lutar para abrir uma
CPI para melhorar sistema carcerário e penitenciário em Minas
Gerais.

Essa CPI é muito importante, porque a sociedade mineira exige uma
resposta clara dos órgãos públicos sobre o que realmente aconteceu.
Parabéns pelo pronunciamento. Fica aqui o nosso apelo, para que
possamos avançar nessas negociações.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Serei breve, para que o
Deputado Paulo Guedes também possa apartear V. Exa., se assim o
permitir, porque passei na frente do Deputado.

Realmente, é inconcebível, ou melhor, não podemos aceitar, de
maneira nenhuma, uma distinção por parte do governo do Estado em
relação às diversas categorias. Isso nos causa indignação.

Há pouco tempo, votamos o reajuste dos servidores da segurança
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pública, reajuste este que foi muito pequeno. Foram concedidos 30%,
parcelado em três vezes: 10% para 2007, 10% para 2008 e 10% para
2009. Isso foi pouco, mas, infelizmente, o governo não teve essa
mesma compreensão com os servidores da educação. Aliás,
apresentamos emendas com esse objetivo, mas, pelo visto, essas
emendas serão rejeitadas, o que mostra a diferenciação estabelecida
pelo governo do Estado, que não tem compromisso com a educação.

Não me venha alegar problema orçamentário, porque o Orçamento
do Estado vai muito bem. A previsão é de mais de
R$30.000.000.000,00, apenas para este ano. Além do mais, o projeto,
da forma como está, é um engodo, porque, na realidade, a quantia de
R$850,00 não é o piso, e sim o teto, sendo que uma parte desse valor
será incorporada com o abono. Também apresentamos uma outra
emenda para garantir o reposicionamento dos servidores na carreira.
Ao todo, são quatro emendas que apresentamos. A Deputada Elisa
Costa, o Deputado Carlin Moura e outros também apresentaram
emendas para resgatar a valorização do servidor.

É fundamental a mobilização da sociedade em todos os Municípios
de Minas Gerais. Só assim vamos conseguir formar uma consciência
coletiva, de massa, e quebrar esse preconceito que foi criado,
historicamente, por meio dos meios de comunicação, que ainda
apresentam uma blindagem, ou seja, não mostram a realidade desse
governo. Se não conseguirmos organizar os movimentos sociais,
conscientizar os estudantes e seus pais, e também a igreja e fazer um
grande movimento, não vejo possibilidade de garantir, de fato, a
valorização dos servidores.

É preciso pressionar o governo. Como costumo dizer, o governo é
igual feijão, só funciona na pressão. O Sind-UTE está de parabéns,
porque está fazendo sua parte, mobilizando os servidores para
participar da discussão, por meio de informativos, assembléias e
plenárias na base. Apesar disso, se eles não tiverem uma força muito
grande, capaz de arranhar a imagem do governo, ele não se
sensibilizará com a educação. Aliás, já dizia Paulo Freire: “Se a
educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco, a
sociedade muda”. Realmente, não há como se garantir uma educação
de qualidade, se não garantirmos, de fato, a valorização do servidor.
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Servidor esse que não está dando conta de pagar a sua conta de
energia elétrica no nosso Estado, que, diga-se de passagem, é uma
das mais caras do Brasil. Eles não estão conseguindo nem sobreviver,
quanto mais comprar um computador e ligá-lo à internet. Não há a
menor condição para se ter dignidade.

É um absurdo o que acontece no Estado de Minas Gerais, um dos
Estados que pior remunera os servidores. Essa é a grande
contradição, o grande dilema, pois é um dos Estados que possui uma
das maiores arrecadações. Praticamente é o segundo Estado com a
maior arrecadação do País, só perdendo para São Paulo, mas
também é um dos Estados que pior valoriza e remunera os seus
servidores. Então essa lógica é uma grande contradição.

Os servidores estão de parabéns e têm de continuar com a
mobilização e conclamar o conjunto dos Deputados desta Casa, para
que possamos abrir um processo de diálogo e negociação e fazer as
mudanças significativas que o projeto requer. Obrigado.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Deputada Elisa Costa, em
nome da Liderança da Minoria, dos partidos de Oposição, parabenizo
V. Exa. pela forma brilhante da sua defesa em relação aos interesses
dos professores de Minas Gerais e dos trabalhadores da educação.
Estaremos unidos em defesa da nossa classe.

Gostaria de aproveitar a oportunidade para relembrar que esta Casa
aprovou um abono de R$3.000,00 ao Ministério Público, que já ganha
mais de R$20.000,00, enquanto os professores têm um piso salarial
abaixo de R$300,00. Isso é inadmissível.

Por isso quero parabenizá-la e convocar a Bancada e todos os
Deputados desta Casa para uma reflexão, a fim de que o governo
mude a sua postura e invista um pouco mais na educação em Minas
Gerais.

Em relação à CPI do massacre que ocorreu na penitenciária de
Ponte Nova, gostaríamos também de fazer aqui um chamado, porque
o partido do Governador e os partidos que o apóiam têm promovido
uma campanha nacional para instaurar CPI. Hoje tem até CPI do fim
do mundo. Se cai um avião... Tudo que acontece no Brasil é culpa do
Lula e é preciso instaurar CPI. Todavia nesta Casa não há uma CPI
funcionando. Esta é a única Assembléia do País em que não há uma
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CPI funcionando. Isso atrapalha o processo legislativo e nos impede
de contribuir. Parabéns, Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Quero agradecer todas as intervenções,
aos nossos professores e ao Sind-UTE a presença até este momento.
Além disso, parabenizar o Prefeito Pimentel, que está efetivamente
pagando desde 1º/7/2007 um piso de R$795,00 - repito, é um piso -;
que, a partir de 1º/1/2008, pagará um piso de R$843,00; e de
1º/7/2008, de R$892,00. Estamos falando de vencimento básico, piso.
Gostaria de parabenizá-lo por esta administração em Belo Horizonte,
assim como várias administrações de Minas Gerais - aliás, de muitos
Deputados que já foram Prefeitos -, que estão pagando também muito
além desse piso, desse vencimento, ou seja, desse abono que está
sendo oferecido pelo Governador de Minas.

Quero registrar aqui o compromisso e dizer ao Sind-UTE e aos
educadores que continuaremos tentando aprimorar as emendas do
projeto. Esperamos que ele possa sair daqui melhor do que entrou
para o bem de Minas Gerais, da educação e dos nossos educadores.
Boa noite. Muito obrigada.

O Sr. Presidente (Deputado Tiago Ulisses) - Com a palavra, para
discutir, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, Deputados, Deputadas,
professores, professoras, sindicalistas aqui presentes neste horário, à
noite, nesta árdua batalha em defesa da educação e da remuneração
do servidor da educação.

Outro dia numa audiência pública, uma professora dizia que, na
sociedade capitalista, valemos pelo que recebemos pelo nosso
trabalho. Com muita propriedade, dizia que, pela remuneração que o
servidor da educação recebe atualmente, a mensagem é que este não
tem importância alguma para o atual governo.

Nesse sentido, Sr. Presidente, é que queremos promover a
discussão do projeto de autoria do Governador que versa sobre a
remuneração do servidor da educação.

Como já foi mencionado pelo ilustre colega Deputado Padre João,
hoje, quando se discute a remuneração do trabalho, dando
continuação à luta dos trabalhadores, é oportuno fazer uma
homenagem póstuma ao Presidente da Central Única dos
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Trabalhadores, Lúcio Guterres, que nos deixou tão cedo, e reverendar
a sua memória.

Sr. Presidente, acompanhei atentamente as discussões travadas na
Comissão de Educação desta Casa, especialmente na Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Também participei da
audiência pública conjunta dessas duas Comissões. Agora o projeto
entra na pauta deste Plenário. Num primeiro momento, os Deputados
da Comissão de Educação achavam necessário aprimorar o projeto e
refazer a discussão da sua concepção inicial, que era em forma de
piso remuneratório. Ou seja, estipula-se o valor final de toda a
remuneração do servidor, não por meio da valorização do piso
salarial, que é justamente o vencimento básico. Na Comissão de
Educação, foi falado que, da forma como o projeto chegou a esta
Casa, reeditaríamos uma coisa do passado: a Parcela Remuneratória
Complementar - PRC -, que agora veio mudada, com nova roupagem,
por meio da Parcela Complementar Remuneratória do Magistério -
PCRM -, que é nada mais, nada menos que a política dos abonos, dos
penduricalhos. Precisamos valorizar o salário básico do professor,
porque é esse que conta para efeito do seu patrimônio. Num primeiro
momento, a Comissão de Educação teve essa sensibilidade, até nos
chegar a seguinte questão: o governo, por meio de sua Liderança e de
sua base, disse que não era possível melhorar o projeto, porque o
caixa do Estado não suportaria o impacto financeiro da proposta.
Diante da ponderação do governo, solicitamos os números desse
impacto financeiro. A Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária é a Comissão que tem o papel primordial de avaliar o
impacto financeiro. Acreditávamos que a Secretaria de Planejamento
apresentaria os números do impacto financeiro. Para a nossa
surpresa, Sr. Presidente, Srs. Deputados, até o presente momento
não chegaram ao Plenário desta Casa as informações técnicas do
impacto financeiro. Estamos aqui a votar um projeto no escuro, porque
os números e as informações são desencontrados. Quando
questionamos quantos servidores, num total em média de 245 mil
servidores, serão beneficiados com esse projeto, percebemos que os
números eram desencontrados. Noutro dia, fui informado de que
poderiam ser 10 mil. Hoje o ilustre Deputado Lafayette de Andrada
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disse que poderiam ser 60 mil servidores. Mas, até o presente
momento, a Secretaria de Planejamento não enviou esses números a
esta Casa.

Também, Sr. Presidente, na mensagem do projeto informa-se que o
impacto financeiro anual seria da ordem de R$360.000.000,00 por
ano, mas, na reunião que tivemos com o representante da Secretaria
de Planejamento, já se falou um outro número, que seria da ordem de
R$133.000.000,00. Pela informação do Deputado Lafayette de
Andrada, diga-se de passagem, seriam contemplados 60 mil com o
PCRn e o restante com 5% de aumento linear. Parece-me que o
número que está de acordo com a realidade é justamente os
R$133.000.000,00. Se fizermos a conta dará R$135.000.000,00 de
impacto.

A minha função, como parlamentar e como membro da Comissão de
Educação, é debruçar-me sobre os números apresentados pelo
governo e pela Secretaria de Planejamento. Pasmem os senhores,
esses números não chegaram até o presente momento a esta Casa.
Essa é a grande preocupação.

O que queremos esconder? Se o projeto é bom, agrada a todos e
significa avanço para a educação em Minas Gerais, temos de nos
debruçar e mostrar os avanços. Por que esconder os números e fazer
com que demorem a chegar a esta Casa, principalmente para eles
que valorizam tanto o choque de gestão e a tecnocracia dos
números? Qual é a dificuldade em apresentar os números às
Deputadas, Deputados, professores e sindicalistas? Eles têm medo de
quê? Queremos saber qual o impacto financeiro sobre a folha de
pagamento e qual a quantidade de professores e de servidores da
educação serão valorizados.

Parece-me, Sr. Presidente, que a questão é outra. O medo que se
tem aqui não é o dos benefícios que o projeto apresenta, mas o de
desnudar a realidade, nua e crua, da situação da educação em Minas
Gerais.

Se formos comparar os números da educação, veremos que os
números desta “dá de lavada” no choque de gestão. Nosso
professores estão em estado de choque com a remuneração que
recebem. Os números demonstrarão que, apesar de sermos a 3ª
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economia, o 3º maior PIB do País, temos o 18º piso, o 18º vencimento
básico do professor, perdemos, inclusive, para um Estado que eles
insistem tanto que seja referência, São Paulo. Não o considero
referência nenhuma. Se insistem tanto em ser referência, estamos
atrás daquele Estado, uma vez que o vencimento básico da educação
em Minas Gerais é de R$380,00 em início de carreira. Isso é irrisório
para uma profissão que tem a ver com o futuro de nossas crianças e
de nossos adolescentes. Como valorizar a educação sem valorizar o
profissional dessa área?

Para que, então, choque de gestão? Ele tem uma lógica muito
concreta. Precisamos fazer sobrar dinheiro no caixa do Estado? Os
últimos números apresentados demonstram que temos um superávit
de R$2.440.000.000,00 agora em setembro de 2007. Esse superávit
vem à custa dos cortes das áreas sociais e do salário do servidor
público. Falar em má remuneração do servidor público é o mesmo que
dizer que teremos uma qualidade inferior desses serviços.

Como valorizaremos a educação pública neste Estado com os
trabalhadores da educação recebendo tão miseráveis salários? Essa
é a realidade. Devem estar com medo, então, de que possamos fazer
uma discussão franca, fraterna, transparente e coerente.

Se me provarem numericamente que o Estado não suporta a
melhoria desse projeto, procuraremos outras saídas. Mas não estão
preocupados com tal demonstração. Essa é uma questão que nos
chama muito a atenção, é uma preocupação grave. Só teremos
condições de votar esse projeto quando os números chegarem à
Assembléia. Aliás, esse tem sido o entendimento dos próprios
Deputados que compõem a Comissão de Educação da Casa.
Preferiram apresentar emendas de Plenário, para terem mais
confiança de que o projeto seja aprofundado.

Essa é uma questão de fundo. Precisamos de transparência por
parte da Seplag. Precisamos que esta Casa conheça todos os
impactos financeiros relativos a essa questão da educação. Queremos
discutir, por exemplo, a situação do professor que não tem vale-
transporte, que não tem auxílio-alimentação, que trabalha, muitas
vezes, em salas superlotadas, com 40, 45 ou até 50 alunos. É essa
referência que Minas Gerais dará ao País? Não é à toa que Minas,
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apesar de ter o 3º maior PIB do País, encontra-se em 8º lugar no Gini,
que é um índice que mede o padrão de vida dos Estados. E está em
18º no Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. O que ocorre em
Minas, atualmente, é que os setores sociais, a área da educação, da
saúde, da assistência social... Os programas sociais não existem em
Minas ou, quando existem, são muito tímidos, pequenos, iniciais. É
por isso que hoje a grandeza da economia de Minas Gerais não
corresponde à qualidade de vida de seu povo. Essa é a questão que
precisamos discutir.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, o problema fundamental aqui é que
temos de ter coerência com o discurso. Nós, que compomos o Bloco
PT-PCdoB, entendemos que os professores e servidores da educação
de Minas precisam ser melhor remunerados. Temos essa
compreensão, pois sabemos que, toda vez em que investirmos em
educação, evitaremos no futuro que uma cadeia seja aberta.
Evitaremos no futuro que uma cadeia seja palco da maior tragédia da
história carcerária de Minas, que foi o episódio de Ponte Nova, em
que 25 jovens foram trucidados, “fulminados”, no sentido literal da
palavra. Por quê? Porque pouco se investe em educação em Minas
Gerais.

A questão da transparência é fundamental. Transparência
pressupõe gestos concretos. Um gesto fundamental que esta Casa
tem obrigação de tomar em relação a seu povo e a seus eleitores é
instalar imediatamente a CPI de Ponte Nova. Precisamos exigir a
instalação dessa CPI. Dessa forma verificaremos os motivos que
levaram àquela tragédia, desde a sua raiz. E aí perceberemos que
está faltando à maioria dos nossos jovens oportunidade no mercado
de trabalho. Não fossem as escolas técnicas federais deste Estado,
bancadas pelo governo federal, e os Cefets, que também são verba
do governo federal, a juventude do nosso Estado não teria, por
exemplo, condição de disputar uma vaga na Refinaria Gabriel Passos,
da Petrobras, pois lá se exige um curso de formação técnica. E o
governo do Estado de Minas Gerais não possibilita esse curso de
formação. Em Minas Gerais, se não fosse o Cefet, nossos jovens não
teriam condições de disputar uma vaga nas funilarias ou nas
mecânicas da empresa Fiat Automóveis, porque lá exigirão um curso
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de mecânica, um curso de informática, um curso técnico
profissionalizante. Minas Gerais não tem cursos profissionalizantes,
porque o choque de gestão é mais importante do que o verdadeiro
choque na educação, o choque de investimento. É isso o que
interessa a Minas Gerais. Com muito prazer, concedo aparte à
Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa (em aparte) - Registro e agradeço pelo seu
brilhante pronunciamento e compromisso com a educação. Gostaria
de destacar duas questões. Primeiro, efetivamente muitos
compromissos do governo federal, na área da educação, começam a
chegar em Minas. Em breve, o governo de Minas receberá recursos
do Fundeb para o ensino médio. Já está recebendo recursos para a
merenda escolar do 2º grau, do ensino médio, e também para o
transporte escolar. Deputado Carlin Moura, o senhor abordou um
tema importante. É nosso entendimento o fato de não se desobrigar o
Estado a ter ensino profissionalizante médio, com o qual o governo
federal está muito mais compromissado, por meio dos Cefets, do que
Executivo estadual, que é o responsável, em nosso Estado. Nos
próximos três anos, 12 Cefets serão construídos em Minas, o que
significa que há comprometimento. Por meio do ProUni, há mais de
200 mil jovens em universidades. Além do crescimento da economia,
o governo federal está enviando mais recursos para Minas Gerais,
garantindo investimentos para um salário mais digno. Segundo,
lamento que esse projeto esteja desconstruindo todo o trabalho
iniciado há três anos com o plano de carreira e com a tabela salarial.
A tal da PRC foi criticada pelo próprio governo. Tão criticada, que veio
na mensagem do Governador que ele iria acabar com a famigerada
PRC - esse era o termo -, que é penduricalho, que prejudica os
servidores, a carreira. Depois, veio a tal da VPI. Agora, vem a Parcela
Complementar Remuneratória. Tudo que foi questionado volta,
trazendo enorme prejuízo à carreira dos servidores de Minas Gerais.
Defendemos muito a carreira, porque é fruto da conquista e da luta
dos servidores da educação, das lideranças sindicais, mas assistimos
à desconstrução, à destruição de um plano arduamente construído
pelo servidor da educação, por esta Assembléia e pelo próprio
governo de Minas. Agora, com essa nova PCRM, vem esse abono e
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esse teto.
A reflexão que fazemos é séria. Não é de oposição, mas de quem

tem compromisso com a educação em Minas Gerais, e essa não deve
ser uma posição apenas do PT e do PCdoB, tem que ser de toda a
Casa Legislativa. Um projeto não pode entrar aqui e sair da mesma
maneira. Qual o papel da Assembléia Legislativa? Que base
subserviente há nesta Casa. Não podemos aceitar isso, porque
estamos falando de educação, de vida, de gente, de seres humanos.
Se quisermos uma Minas mais humanizada, que dê exemplo para o
Brasil, que não viva de propaganda, mas de ser humano e
principalmente de desenvolvimento, precisamos dar um salto de
qualidade. Muito obrigada, boa-noite.

O Deputado Carlin Moura - Agradeço o aparte, Deputada Elisa
Costa. V. Exa. reafirma um ponto fundamental. No aspecto
constitucional, a obrigação prioritária do Estado é para com o ensino
fundamental e o médio, e a da união é para com o ensino superior.
Prioritariamente, o governo federal nem tinha obrigação de fazer
Cefet, coisa diferente do Estado. O Estado tem obrigação de oferecer
o ensino profissionalizante, porque é de 2º grau, competência
prioritária do Estado. Ele não pode se furtar dessa obrigação
constitucional. Tudo vai sempre na lógica do choque de gestão. Ao
não se investir no ensino técnico profissionalizante, reduz-se o
investimento social. Não é à toa, nobre Deputada Elisa Costa, caros
professores e professoras, que, se compararmos todos os
investimentos sociais desta gestão atual, que foi reeleita, com o
governo anterior, o do Itamar Franco, veremos que os investimentos
sociais na saúde, na educação e na segurança pública diminuíram.
Essa é a marca do choque de gestão. Nobre Deputada Elisa Costa,
não somos contra as melhorias na educação de Minas Gerais.
Também não queremos dar um passo maior que nossas pernas.
Vamos respeitar, sem dúvida alguma, a chamada responsabilidade
fiscal. Mas digo, mais uma vez, que, até para falarmos em
responsabilidade fiscal, é necessária a apresentação dos números, é
necessário que se abra a folha, que se traga ao Plenário esses dados.
Vimos a esta tribuna, nesse processo de discussão do projeto, apelar
à Secretaria de Planejamento que apresente os impactos financeiros
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desse projeto, para reabrirmos as negociações e aprimorá-lo. Os
instrumentos estão apresentados aqui, no Plenário desta Casa.
Parece-me que há 18 emendas visando ao aprimoramento do projeto
original. A primeira emenda trata da melhoria do vencimento básico.
Minas Gerais precisa elevar o valor do vencimento básico do servidor
da educação. Foi proposta uma emenda singela, uma emenda
humilde, que previa que o salário básico inicial fosse para R$600,00
pelo menos, o que equipararia Minas a outros Estados, cuja
arrecadação é menor que a do nosso Estado.

Há outra questão importante: que o valor da PCRM não seja feito
por meio de abono, mas agregado à tabela de progressão dos
servidores da educação. Havia emendas que tratavam do vale-
transporte, do vale-alimentação, o que amenizaria a situação
dramática daqueles servidores. Tenho a convicção de que só
conseguiremos decifrar o enigma com a apresentação dos números.
Se eles não forem apresentados, votaremos um projeto de olhos
fechados, votaremos um projeto na escuridão, sem que tenhamos
conseqüência dos nossos atos. Só podemos votar o projeto quando
os números forem apresentados, a menos que queiramos fazer mera
demagogia política. Não podemos concordar com esse tipo de
comportamento, não podemos permitir que uma categoria tão
importante para o desenvolvimento e o progresso de Minas seja
utilizada para se fazer demagogia política. Não podemos permitir isso,
não é aceitável, não é crível que a Assembléia de Minas seja palco
desse tipo de comportamento. O que estamos pedindo não é nada
mais nada menos que os números, que os impactos financeiros de
quantos professores serão beneficiados com esse projeto. Qual o
valor final do impacto financeiro sobre o orçamento do Estado? Isso
extrapola os 25% constitucionalmente previstos? Qual a forma e os
mecanismos para que possamos aprimorar o projeto? Qual a
dificuldade de se sentar novamente com representantes dos
servidores da educação, com o Sind-UTE, com o Sindicato dos
Servidores Públicos e outros sindicados que representem a categoria
para discutir uma alternativa para Minas Gerais e dar alguns passos a
fim de avançar o desenvolvimento da educação em Minas Gerais?

Se não for dessa forma, Sr. Presidente, estaremos prestando um
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desserviço à democracia e ao princípio da publicidade. Pedimos
publicidade sempre. Abram os números, apresentem os números para
que, nós, Deputados, tenhamos a tranqüilidade de votar e discutir com
a categoria a melhor saída, a melhor proposta que esteja realmente
em sintonia com o orçamento do Estado, mas que vise, como princípio
fundamental e como prioridade nº 1 do Estado o investimento na
educação. Se não investirmos na educação, teremos de vir aqui todos
os anos para pedir a CPI de Ponte Nova ou a CPI Carcerária, porque
Minas Gerais se transformará em uma fábrica de cadeias, e não em
uma fábrica de cidadãos e cidadãs livres deste País. Muito obrigado,
Sr. Presidente. Faço um apelo final ao governo e aos líderes do
governo na Casa para que reabram a discussão com os servidores da
educação e apresentem os números. A democracia em Minas Gerais,
com certeza, irá agradecer.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado
Lafayette de Andrada.

O Deputado Lafayette de Andrada - Exmo. Sr. Presidente, Srs.
Deputados aqui presentes neste final de sessão, senhores e senhoras
que nos acompanham pela TV Assembléia, eu estava ouvindo
atentamente as palavras dos eminentes membros da Oposição nesta
Casa e recordei-me das palavras do grande filósofo Sócrates, quando
foi julgado sob a acusação de corromper a juventude, introduzindo
novas divindades na Grécia Antiga. Sócrates foi acusado de introduzir
novas divindades. Na Grécia Antiga, o julgamento ocorria em praça
pública. O acusado se defendia perante 500 juizes. A população de
Atenas assistia à defesa. Sócrates iniciou dizendo mais ou menos
essas palavras: "Eu não sei, atenienses, qual a impressão que vos
causaram as palavras dos meus acusadores. A mim, pessoalmente,
quase não me reconheci, tão convincentes que eles foram. Porém,
nada do que disseram era verdade”. Estamos vivendo uma situação
parecida aqui. Acho que os Deputados que falaram antes de mim aqui
falavam de um outro Estado que não era Minas Gerais. Falavam de
uma outra realidade que não era a nossa realidade. Foi dito pela
ilustre Deputada que Minas Gerais é o Estado que paga o 18º salário
na ordem de todos os Estados, ou seja, perdemos para 17, porque o
nosso piso atual para os servidores da educação é de R$390,00. O
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governo de Minas propôs um aumento para R$850,00, elevando os
salários dos nossos professores para o 4º lugar na Federação, e a
Oposição vem reclamar e dizer que esse projeto beneficia somente
aproximadamente 60 mil servidores da educação, quando há em torno
de 240 mil professores no Estado. Isso é verdade, ou seja, ela mesma
caiu na própria contradição. Se esse projeto beneficia somente 25%
dos professores da rede, é porque somente um quarto recebe menos
de R$850,00. Portanto é irreal aquela tabela trazida que demonstra
que ocupamos o 18º lugar na Federação. Na verdade, somos o 4º
Estado da Federação em pagamento de salário aos servidores. Foi
dito aqui que é preciso valorizar o ensino. Isso é verdade e é o que o
governo precisa, deseja e vem fazendo. Vamos aos fatos. Minas
Gerais, de acordo com o índice de avaliação do governo federal, ficou
em 1º lugar na avaliação dos estudantes de 4ª série, em 3º lugar na
avaliação dos estudantes de 8ª série e em 1º lugar na avaliação dos
alunos do 2º grau. Essa é a nossa realidade. Minas Gerais é o 1º e o
único Estado do País a introduzir o Ensino Fundamental de 9 anos. E
querem dizer que Minas Gerais se esconde. Minas não se esconde.
Minas é altiva. Minas mostra a sua cara e dá exemplo à Nação.
Esquecem que Minas Gerais é o único Estado que doa material e
livros didáticos para todos os alunos da rede. Esquecem que Minas,
mais uma vez, altiva, dá o seu exemplo. Minas aponta o caminho para
o resto do Brasil. Esquecem de dizer que Minas Gerais apresentou um
sistema de educação informatizado a todas as escolas estaduais. E
querem esconder. Minas, mais uma vez, de forma altiva, aponta o
caminho da educação para o Brasil.

Meus amigos, é importante dizer certas verdades, mesmo que
alguns sindicalistas exaltados não concordem, mas a grande verdade
é que, antes de vir para cá, vários professores da rede pública me
disseram: “Deputado, porque não votam logo essa lei? Queremos
receber os R$850,00”. Apenas alguns poucos sindicalistas querem
deturpar isso e prejudicar a própria categoria, obstruindo os trabalhos
da Assembléia Legislativa. Mas não aceitaremos e não
concordaremos com isso, porque queremos engrandecer e valorizar o
professor da rede pública estadual.

Foi dito aqui, e é importante respondermos, que não se conhece o
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impacto. Ora, o impacto foi trazido pelos técnicos da Secretaria de
Planejamento e é de R$360.000.000,00 aos cofres do Estado de
Minas Gerais. Esse é o impacto na educação. Esse é o nosso
impacto. Foi dito aqui que não se sabia quantos professores seriam
beneficiados, mas eles próprios se contradisseram quando afirmaram
que eram apenas 60 mil, ou seja, menos de 25% da nossa rede.

É importante e fundamental abordarmos a questão de Ponte Nova.
Foi dito aqui que seria importante instalarmos uma CPI para
verificarmos as razões daquela rebelião acontecida em Ponte Nova,
onde morreram cerca de 25 presos.

Eu trouxe os números, e esses não podemos discutir. Nos últimos
quatro anos, Minas Gerais aumentou 10 vezes seu orçamento para a
segurança pública, enquanto o governo federal reduziu 15 vezes o
seu orçamento para a segurança em Minas. Vejamos os números: em
2003, Minas Gerais investiu R$32.000.000,00 na segurança pública,
enquanto o governo federal investiu a metade, R$15.500.000,00; em
2004, Minas Gerais triplicou seu investimento para R$70.000.000,00,
enquanto o governo federal manteve em R$15.500.000,00; em 2005,
Minas Gerais investiu R$217.000.000,00, enquanto o governo federal
investiu R$15.000.000,00; em 2006, Minas Gerais investiu
R$250.000.000,00, enquanto o governo federal abaixou seu
investimento para a metade, apenas R$8.000.000,00.

É essa a grande verdade que precisamos apontar, é isso o que
precisamos dizer. Devemos mostrar os números claramente. Não
adianta vir aqui gritar, espernear nem xingar. Precisamos fazer um
debate democrático, isento e com base nos números e nas planilhas.
Então, nos últimos quatro anos, enquanto o governo de Minas investiu
R$780.000.000,00 na segurança pública, o governo federal reduziu
seu investimento para apenas R$50.000.000,00. Portanto, contra os
fatos, não adianta gritar nem espernear, porque a realidade é essa e é
muito contundente.

A realidade é eloqüente e mostra que, em absolutamente todos os
itens - geração de emprego e renda, investimentos na educação, na
segurança pública, no trabalho, na agricultura e na indústria -, Minas
Gerais superou em muito o governo federal. Essa é a grande verdade
que precisamos ver com muita clareza, muita segurança e muita
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serenidade. Acima de tudo, o povo de Minas precisa saber que Minas
continua altiva, liderando o processo de desenvolvimento de todo o
Brasil.

Finalmente, Srs. Deputados, apenas para concluir, gostaria de dizer
que Minas Gerais criou 177 mil vagas para estudantes, número muito
acima do criado por qualquer outro Estado da Federação. É
importante dizer que Minas Gerais distribuiu mais de 2 milhões de
livros didáticos por ano, e nenhum Estado fez isso. Minas Gerais
investiu mais de R$30.000.000,00 em reformas e construção de novas
escolas, e nenhum Estado da Federação fez isso. Essa é a grande
realidade.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, é natural que alguns sindicalistas
exaltados e até raivosos não aceitem os números e a eloqüência da
realidade, mas essa é a grande notícia que tínhamos para dar ao povo
mineiro. Muito obrigado e boa-noite.

- Vêm à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 1.324/2007

EMENDA Nº 4
Dêem-se aos §§ 5º e 6º do art. 4º a seguinte redação:
“Art. 4º - (...)
§ 5º - O valor da Parcela de Complementação Remuneratória do

Magistério - PCRM - será calculado deduzindo-se do valor do piso
remuneratório de que trata este artigo a soma de todas as vantagens
pecuniárias a que o servidor fizer jus, observado o disposto no § 6º.

§ 6º - Os adicionais por tempo de serviço e os valores acrescidos à
remuneração do servidor em decorrência da extensão de jornada de
trabalho prevista no art. 35 da Lei nº 15.293, de 2004, não serão
computados para fins de cálculo do valor da Parcela de
Complementação Remuneratória do Magistério - PCRM.”.

Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2007.
Maria Lúcia Mendonça e outros.
Justificação: Conforme a mensagem que encaminha a proposição, o

piso remuneratório dos servidores do magistério público estadual está
sendo criado para dar continuação às ações de valorização dos
profissionais da educação básica.

No entanto, o cômputo dos adicionais por tempo de serviço na
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composição do piso remuneratório nos parece estar na contramão
desse objetivo. A Emenda nº 57/2003 à Constituição Estadual veio
garantir a manutenção do qüinqüênio com o propósito de salvaguardar
um direito adquirido pelo servidor que já prestava serviços ao Estado
na data de publicação da emenda. Se a meta do Governo Estadual é
de fato valorizar o servidor de magistério, a iniciativa de recompor a
sua remuneração deveria levar em conta a preservação de direitos já
conquistados, em especial o adicional por tempo de serviço, que
possui status constitucional e consiste em legítimo mecanismo de
premiar o servidor por sua trajetória de serviços prestados ao Estado.
A dedução desse benefício da Parcela de Complementação
Remuneratória do Magistério - PCRM - poderia ser considerada um
desestímulo aos profissionais de magistério mais antigos, uma vez
que quanto maior o seu tempo de serviço menor será sua PCRM, ou
mesmo não haverá nada para ser complementado. Ocorre que a
recomposição salarial não é necessária somente para os servidores
que ingressaram mais recentemente na carreira, mas sim para todo o
conjunto dos profissionais de magistério, que nunca lograram o
reconhecimento que merecem, apesar de desempenharem uma
função de vital importância para o desenvolvimento da sociedade.

Assim, solicito aos nobres pares apoio a essa emenda que ora se
propõe, que visa a corrigir uma grave distorção contida no projeto.

EMENDA Nº 5
Suprima-se do art. 1º a expressão “Assistente Técnico de Educação

Básica”.
Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2007.
Ana Maria Resende e outros.
Justificação: A emenda em questão visa a adequar o projeto de lei

às demais emendas apresentadas por esta Deputada. Tais emendas
tiveram por finalidade dar equivalência às estruturas das carreiras e
dos vencimentos do Assistente Técnico Educacional e do Assistente
Técnico de Educação Básica, que exercem as mesmas funções,
conforme dispõe o Anexo II da Lei nº 15.293, de 27/10/2004, embora
lotados em locais diferentes: enquanto o primeiro desenvolve seu
trabalho nas Superintendências Regionais de Ensino, o segundo o faz
diretamente nas escolas.
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Por iniciativa do Poder Executivo, o projeto em análise equiparou a
carreira de Assistente Técnico Educacional ao de Assistente Técnico
da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, ao acrescentar
um nível na carreira daquele servidor e reajustar os valores da tabela
de vencimento, permitindo um aumento real na remuneração. Nada
mais justo, portanto, do que estender esse direito ao Assistente
Técnico de Educação Básica.

Atendida a equiparação, não se justifica o reajuste de 5% para o
Assistente Técnico de Educação Básica, que consta no art. 1º do
projeto de lei original. Esse é o motivo pelo qual apresentamos a
emenda.

Convém ressaltar, no entanto, que a aprovação desta emenda está
vinculada à aprovação das demais emendas apresentadas por esta
Deputada, sob pena de se cometer uma injustiça. Vale dizer que a
não-equiparação dos cargos e a não-concessão do reajuste
acarretaria uma injustiça de conseqüências imprevisíveis.

EMENDA Nº 6
Dê-se ao art. 2º a seguinte redação:
“Art. 2º - Os itens I.4 e I.5 do Anexo I da Lei nº 15.203, de 2004, que

contém as estruturas da carreira de Assistente Técnico de Educação
Básica e de Assistente Técnico Educacional, passam a vigorar na
forma do Anexo I desta lei.”.

Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2007.
Ana Maria Resende e outros.
Justificação: Esta emenda visa a adequar o projeto de lei às demais

emendas apresentadas por esta Deputada. Tais emendas tiveram por
finalidade dar equivalência às estruturas das carreiras e dos
vencimentos do Assistente Técnico Educacional e do Assistente
Técnico de Educação Básica, que exercem as mesmas funções,
conforme dispõe o Anexo II da Lei nº 15.293, de 27/10/2004, embora
lotados em locais diferentes: o primeiro desenvolve seu trabalho nas
Superintendências Regionais de Ensino; o segundo o faz diretamente
nas escolas.

Por iniciativa do Poder Executivo, o projeto em análise equiparou a
carreira de Assistente Técnico Educacional à de Assistente Técnico
da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, ao acrescentar
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um nível na carreira daquele servidor e reajustar os valores da tabela
de vencimento, permitindo um aumento real na remuneração. Nada
mais justo, portanto, do que estender esse direito ao Assistente
Técnico de Educação Básica.

Convém ressaltar que a aprovação desta emenda está vinculada à
aprovação das demais emendas apresentadas por esta Deputada.

EMENDA Nº 7
Acrescente-se ao Anexo I a seguinte estrutura da carreira de

Assistente Técnico de Educação Básica:
* -  A tabela referente ao item I.4 - Estrutura da Carreira de

Assistente Técnico de Educação Básica - Carga horária semanal de
trabalho: 30 ou 40 horas - foi publicada no “Diário do Legislativo” de
12.9.2007.

Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2007.
Ana Maria Resende e outros.
Justificação: Esta emenda visa a adequar o projeto de lei as demais

emendas apresentadas por esta Deputada. Tais emendas tiveram por
finalidade dar equivalência às estruturas das carreiras e dos
vencimentos do Assistente Técnico Educacional e do Assistente
Técnico de Educação Básica, que exercem as mesmas funções,
conforme dispõe o Anexo II da Lei nº 15.293, de 27/10/2004, embora
lotados em locais diferentes: o primeiro desenvolve seu trabalho nas
Superintendências Regionais de Ensino, o segundo o faz diretamente
nas escolas.

Por iniciativa do Poder Executivo, o projeto em análise equiparou a
carreira de Assistente Técnico Educacional ao de Assistente Técnico
da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, ao acrescentar
um nível na carreira daquele servidor e reajustar os valores da tabela
de vencimento, permitindo um aumento real na remuneração. Nada
mais justo, portanto, do que estender esse direito ao Assistente
Técnico de Educação Básica.

Convém ressaltar que a aprovação desta emenda está vinculada à
aprovação das demais emendas apresentadas por esta Deputada.

EMENDA Nº 8
Dê-se ao art. 3º a seguinte redação:
“Art. 3º - As tabelas de vencimento básico das carreiras de Analista
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Educacional, de Assistente Técnico de Educação Básica e de
Assistente Técnico Educacional, de que tratam os itens 1.3, 1.4 e 1.5
do Anexo I da Lei nº 15.784, de 27 de outubro de 2005, passam a
vigorar, a partir de 1º de setembro de 2007, na forma constante no
Anexo II desta lei.”

Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2007.
Ana Maria Resende e outros.
Justificação: Esta emenda visa a adequar o projeto de lei às demais

emendas apresentadas por esta Deputada. Tais emendas tiveram por
finalidade dar equivalência às estruturas das carreiras e dos
vencimentos do Assistente Técnico Educacional e do Assistente
Técnico de Educação Básica, que exercem as mesmas funções,
conforme dispõe o Anexo II da Lei nº 15.293, de 27/10/2004, embora
lotados em locais diferentes: o primeiro desenvolve seu trabalho nas
Superintendências Regionais de Ensino, o segundo o faz diretamente
nas escolas.

Por iniciativa do Poder Executivo, o projeto em análise equiparou a
carreira de Assistente Técnico Educacional ao de Assistente Técnico
da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, ao acrescentar
um nível na carreira daquele servidor e reajustar os valores da tabela
de vencimento, permitindo um aumento real na remuneração. Nada
mais justo, portanto, do que estender esse direito ao Assistente
Técnico de Educação Básica.

Convém ressaltar que a aprovação desta emenda está vinculada à
aprovação das demais emendas apresentadas por esta Deputada.

EMENDA Nº 9
Dê-se ao Anexo II a seguinte redação e estrutura:

“Anexo II
(a que se refere o art. 3º da Lei nº , de de 2007)

* -  A tabela referente ao item II.1 - Tabela de vencimento básico da
carreira de Assistente Técnico de Educação Básica e Assistente
Técnico Educacional - Carga horária: 30 horas - foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 12.9.2007.

* -  A tabela referente ao item II.1 - Tabela de vencimento básico da
carreira de Assistente Técnico de Educação Básica e Assistente
Técnico Educacional - Carga horária: 40 horas - foi publicada no
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“Diário do Legislativo” de 12.9.2007.
Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2007.
Ana Maria Resende e outros.
Justificação: Esta emenda visa adequar o projeto de lei às demais

emendas apresentadas por esta Deputada. Tais emendas tiveram por
finalidade dar equivalência às estruturas das carreiras e dos
vencimentos do Assistente Técnico Educacional e do Assistente
Técnico de Educação Básica, que exercem as mesmas funções,
conforme dispõe o Anexo II da Lei nº 15.293, de 27/10/2004, embora
lotados em locais diferentes: enquanto o primeiro desenvolve seu
trabalho nas Superintendências Regionais de Ensino, o segundo o faz
diretamente nas escolas.

Por iniciativa do Poder Executivo, o projeto em análise equiparou a
carreira de Assistente Técnico Educacional ao de Assistente Técnico
da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, ao acrescentar
um nível na carreira daquele servidor e reajustar os valores da tabela
de vencimento, permitindo um aumento real na remuneração. Nada
mais justo, portanto, do que estender esse direito ao Assistente
Técnico de Educação Básica.

Convém ressaltar, no entanto, que a aprovação desta emenda está
vinculada à aprovação das demais emendas apresentadas por esta
Deputada.

EMENDA Nº 10
Dê-se ao art. 4º a seguinte redação:
“Art. 4º - Aos servidores das carreiras de Professor de Educação

Básica e Especialista em Educação Básica, de que trata Lei nº 15.293,
de 2004, com carga horária de trabalho de 24 (vinte e quatro) horas
semanais, fica assegurada a percepção da remuneração mínima de
R$900,00 (novecentos reais), a partir de 1º de janeiro de 2008.”.

Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2007.
Deiró Marra
Justificação: A determinação de piso remuneratório não se aplica ao

proposto pelo governo, uma vez que equivale a remuneração mínima.
Pretendemos acrescentar por meio desta emenda, a denominação
correta ao projeto de lei, de forma a evitar dúvidas na sua
interpretação.
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Necessário se torna também, aumentar o valor dessa remuneração
mínima, pois o proposto pelo Governador do Estado está aquém do
desejado. É sabido que os educadores do Estado, buscam um valor
além do proposto e com base em estudos e cálculos realizados,
chegamos ao valor de R$900,00.

O projeto que hora apresentamos é fruto de inúmeras sugestões
enviadas pelos profissionais da educação de Minas Gerais, que
pretendem adequar a legislação à real situação vivida pelo Estado.

EMENDA Nº 11
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - O piso remuneratório de que trata o art. 4° desta lei aplica-

se ao cargo de Diretor de escola no exercício da atividade educativa
de direção de unidade escolar, cujo valor será calculado
proporcionalmente à jornada do servidor.”

Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: O Projeto de Lei n° 1.324/2007, em tr amitação nesta

Casa, vêm se adaptar à Lei Federal n° 11.494, de 20 /6/2007, que
regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação -
Fundeb -, de que trata o art. 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, e dá outras providências.

De acordo com o art. 41 desta lei geral, portanto de cumprimento
obrigatório por Estados e Municípios, o poder público deverá fixar, em
lei específica, até 31/8/2007, piso salarial nacional para os
profissionais do magistério público da educação básica.

Dessa determinação legal, resultou o Projeto de Lei n° 619/2007, em
tramitação no Congresso Nacional, para regulamentar o citado piso
salarial profissional. Ocorre que, diferentemente do disposto no projeto
de lei estadual, o qual intentamos emendar, o projeto de lei federal,
dispõe expressamente em seu art. 3° que “para os fins desta lei, são
consideradas atividades de magistério público da educação básica as
atividades do magistério público da educação básica as exercidas por
professores e especialistas em educação no desempenho de
atividades educativas, quando exercidas em estabelecimentos de
educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas,
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além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as
de coordenação e assessoramento pedagógico”.

Ora, se o piso salarial nacional obrigatório inclui, além do exercício
da docência, as atividades de direção de unidade escolar e as de
coordenação e assessoramento pedagógico, não é possível que o
piso salarial remuneratório do magistério público da educação básica
do Estado se restrinja aos servidores das carreiras de Professor de
Educação Básica e Especialista em Educação Básica, sob pena de
violação à norma geral que disciplina a matéria em âmbito nacional.

Não há que dizer que a emenda proposta não pode ser admitida por
gerar aumento de despesa, haja vista que, conforme mencionado
expressamente na Mensagem 64/2007, que encaminha esse projeto,
“a instituição do piso remuneratório resulta de previsão do art. 60 do
ADCT da Constituição da República e, para sua implementação, serão
utilizados recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica - FUNDEB.”

Ante o exposto, contamos com o apoio dos nobre pares para a
aprovação desta emenda.

EMENDA Nº 12
Dê-se ao art. 4º a seguinte redação:
“Art. 4º - Aos servidores das carreiras de Professor de Educação

Básica e Especialista em Educação Básica, de que trata a Lei nº
15.293, de 5 de agosto de 2004, e das carreiras de Professor de
Educação Básica da Polícia Militar e Especialista em Educação
Básica da Polícia Militar, de que trata a Lei nº 15.301, de 10 de agosto
de 2004, com carga horária de trabalho de vinte e quatro horas
semanais, fica assegurada a percepção do piso remuneratório de
R$850,00 (oitocentos e cinqüenta reais), a partir de 1º de janeiro de
2008.

§ 1º - O valor mencionado no "caput", compreenderá todas as
vantagens pecuniárias, pagas a qualquer título, observado o disposto
no § 4º.

§ 2º - Os servidores pertencentes às carreiras referidas no “caput”
serão reposicionados nas respectivas carreiras, no grau e nível cujo
valor de vencimento básico seja o necessário para que somado a
todas as vantagens a que fizer jus o servidor, atinja o piso previsto no
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“caput”.
§ 3º - Caso o reposicionamento ocasione a superação do piso

previsto no “caput”, o servidor será posicionado no grau
imediatamente anterior e o valor que for necessário para atingir o piso
será acrescido ou transformado em VTI.

§ 4º - Nos casos em que a carga horária de trabalho for inferior a
vinte e quatro horas semanais, o valor do piso remuneratório será
proporcional à jornada de trabalho do servidor.

§ 5º - Os valores acrescidos à remuneração do servidor em
decorrência da extensão de jornada de trabalho prevista no art. 35 da
Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004, e no art. 8-B da Lei nº 15.301,
de 10 de agosto de 2004, não serão computados para fins do
reposicionamento do servidor previsto no § 2º.

§ 6º - Na hipótese de acúmulo de cargos ou funções das carreiras
de Professor de Educação Básica e Especialista em Educação
Básica, de que trata a Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004, e das
carreiras de Professor de Educação Básica da Polícia Militar e
Especialista em Educação Básica da Polícia Militar, de que trata a Lei
nº 15.301, de 10 de agosto de 2004, o valor mencionado no ‘caput’
aplica-se a cada cargo ou função.”.

Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: A emenda ora apresentada visa aperfeiçoar a

proposição. Para evitar o congelamento dos salários, a emenda ao
projeto reposiciona os servidores nas tabelas já existentes até que o
piso proposto seja alcançado sem a necessidade de se instituir a
PCRM. De acordo com a nova redação, apenas se o
reposicionamento ocasionar a superação do piso previsto é que o
servidor seria posicionado no grau imediatamente anterior na carreira
e o valor que fosse necessário para atingir o piso seria acrescido ou
transformado em VTI. Desta, forma, evitar-se-ia o congelamento dos
salários, haja vista que eventual parcela remuneratória auferida a
título de VTI seria de valor pouco significativo.

EMENDA Nº 13
Dê-se ao art. 4º a seguinte redação:
“Art. 4º - Aos servidores das carreiras de Professor de Educação
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Básica - PEB -, de que trata a Lei nº 15.293, de 2004, com carga
horária de trabalho de 24 (vinte e quatro) horas semanais, fica
assegurada a percepção do piso de vencimento básico de R$850,00
(oitocentos e cinqüenta reais), a partir de 1º de janeiro de 2008.

§ 1º - O percentual aplicado à tabela referida no ‘caput’ para se
atingir o valor proposto será aplicado às carreiras de Especialista em
Educação Básica - EEB -; Analista de Educação Básica - AEB -;
Assistente Técnico de Educação Básica - ATB -; Assistente Técnico
Educacional - ATE -; Analista Educacional - ANE - e Assistente de
Educação - ASE.

§ 2º - Os servidores das carreiras dos profissionais da educação
atingidos por este artigo manterão nas respectivas tabelas o
posicionamento do dia da entrada em vigor desta lei.”.

Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2007.
Elisa Costa

EMENDA Nº 14
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - O piso remuneratório de que trata o art. 4° desta lei aplica-

se aos cargos de Analista de Educação Básica, Assistente Técnico de
Educação Básica, Assistente de Educação, Auxiliar de Serviços de
Educação Básica e cargos de provimento em comissão de Diretor de
Escola e Secretário de Escola, cujo valor será calculado
proporcionalmente à jornada do servidor.”.

Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: O Projeto de Lei n° 1.324/2007, em tr amitação nesta

Casa, vem-se adaptar à Lei n° 11.494, de 20/6/2007,  lei federal que
regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação -
Fundeb -, de que trata o art. 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, e dá outras providências.

De acordo com o art. 41 dessa lei geral, portanto, de cumprimento
obrigatório por Estados e Municípios, o poder público deverá fixar, em
lei específica, até 31/8/2007, piso salarial nacional para os
profissionais do magistério público da educação básica.

No Estado de Minas Gerais, conforme expressa previsão da Lei n°
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15.293, de 5/8/2004, que institui as carreiras dos profissionais de
educação básica do Estado, em seu art. 1°, integram  o Grupo de
Atividades de Educação Básica do Poder Executivo as carreiras de
Professor de Educação Básica, Especialista em Educação Básica,
Analista de Educação Básica, Assistente Técnico de Educação
Básica, Assistente Técnico Educacional, Analista Educacional,
Assistente de Educação e Auxiliar de Serviços de Educação Básica.
Igualmente, compõem o Quadro do Magistério os cargos em comissão
de Diretor de Escola e Secretário de Escola, nos termos do art. 7 ° da
Lei n° 7.109, de 13/10/77, que contém o Estatuto do  Pessoal do
Magistério Público do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.

Ora, se o piso salarial nacional obrigatório é instituído para os
profissionais do magistério público da educação básica e, no Estado,
todos os cargos mencionados integram a estrutura de pessoal da
educação básica, não é possível que o piso salarial remuneratório do
magistério público da educação básica do Estado se restrinja aos
servidores das carreiras de Professor de Educação Básica e
Especialista em Educação Básica, sob pena de violação da norma
geral que disciplina a matéria em âmbito nacional, além do princípio
da isonomia, que deve nortear os atos da administração pública.

Não há que se dizer que a emenda proposta não pode ser admitida
por gerar aumento de despesa, haja vista que, conforme mencionado
expressamente na Mensagem n° 64/2007, que encaminha  o Projeto
de Lei nº 1.324/2007, a instituição do piso remuneratório resulta de
previsão do art. 60 do ADCT da Constituição da República, e, para
sua implementação, serão utilizados recursos do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - Fundeb”.

Ademais, a emenda proposta não altera a essência da matéria em
exame, tampouco afeta o equilíbrio financeiro e orçamentário do
reajuste, uma vez que não foi ainda apresentada a estimativa de
impacto do reajuste a ser concedido pelo Poder Executivo, razão pela
qual não há que se falar em impertinência da emenda.

Ante o exposto, contamos com o apoio dos nobre pares para a
aprovação desta emenda.

EMENDA Nº 15
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Dê-se aos arts. 1º, 2º e 3º a seguinte redação, renumerando-se os
demais:

“Art. 1º - Ficam reajustados em 10% (dez por cento), a partir de 1º
de setembro de 2007, os valores das tabelas de vencimento básico
das seguintes carreiras e dos cargos de provimento em comissão do
Poder Executivo:

I - carreiras de Professor de Educação Básica, Especialista em
Educação Básica, Analista de Educação Básica, Assistente Técnico
de Educação Básica, Assistente de Educação, Auxiliar de Serviços de
Educação Básica e cargos de provimento em comissão de Diretor de
Escola e Secretário de Escola, de que trata a Lei nº 15.293, de 5 de
agosto de 2004;

II - carreiras de Professor de Educação Básica da Polícia Militar,
Especialista em Educação Básica da Polícia Militar, Analista de
Gestão da Polícia Militar, Assistente Administrativo da Polícia Militar,
Auxiliar Administrativo da Polícia Militar e cargo de provimento em
comissão de Diretor de Escola do Colégio Tiradentes da Polícia
Militar, de que trata a Lei nº 15.301, de 10 de agosto de 2004.

Parágrafo único - O reajuste a que se refere o ‘caput’ deste artigo
não será deduzido do valor da Vantagem Temporária Incorporável -
VTI -, a que se refere a Lei nº 15.787, de 27 de outubro de 2005,
percebida pelo servidor.

Art. 2° - Ficam reajustados em 10% (dez por cento),  a partir de 1° de
setembro de 2008, os valores resultantes da aplicação do disposto no
‘caput’ do art. 1°.

Art. 3° - Ficam reajustados em 10% (dez por cento),  a partir de 1° de
setembro de 2009, os valores resultantes da aplicação do disposto no
art. 2°.”.

Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Os profissionais da educação básica do Poder

Executivo do Estado de Minas Gerais precisam ser valorizados por se
tratar de servidores que são responsáveis pela formação intelectual,
educacional, cultural e cidadã da sociedade mineira.

A emenda que apresentamos aumenta o percentual de reajuste da
categoria para 10%, em consonância com os valores e as condições
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aprovados para os servidores da segurança pública, no primeiro
semestre deste ano, conforme previsto na Lei n° 16. 717, de 2007,
haja vista serem os 5% propostos pelo Governador do Estado
insuficientes para recompor perdas e inaugurar uma política efetiva de
valorização do servidor.

Não bastasse, esse percentual, de acordo com a proposta original,
variará de acordo com o que cada servidor receba a título de VTI,
correspondendo a um ganho real inferior ao anunciado.

Esta emenda está sendo apresentada a pedido do Sindicato Único
dos Trabalhadores da Educação - Sind-UTE -, do Sindicato dos
Servidores Públicos - Sindipúblicos -, e da Associação de Diretores de
Escolas Oficiais de Minas Gerais - Adeomg -, que não concordam com
o índice do aumento proposto pelo Poder Executivo.

Não há que se dizer que a emenda proposta não pode ser admitida
por gerar aumento de despesa, haja vista que, conforme mencionado
expressamente na Mensagem nº 64/2007, que encaminha o projeto
emendado, “a instituição do piso remuneratório resulta de previsão do
art. 60 do ADCT da Constituição da República, e, para sua
implementação, serão utilizados recursos do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica - Fundeb”.

O percentual proposto não altera a essência da matéria em exame,
tampouco afeta o equilíbrio financeiro e orçamentário do reajuste, uma
vez que não foi ainda apresentada a estimativa de impacto do reajuste
a ser concedido pelo Poder Executivo, razão pela qual não há que se
falar em impertinência desta emenda.

Considerando que o percentual ora apresentado à categoria, de 5%
de reajuste dos vencimentos, encontra-se distante do que é devido às
categorias do Grupo de Atividades de Educação Básica do Estado de
Minas Gerais, proponho esta emenda ao Projeto de Lei nº 1.324/2007
e conto com o apoio dos nobres colegas para sua aprovação.

EMENDA Nº 16
Altere-se o art. 1º, acrescentando-se-lhe os seguintes incisos I e II e

o parágrafo único:
“Art. 1º - Ficam reajustados em 8% (oito por cento), a partir de 1º de

setembro de 2007, os valores das tabelas de vencimento básico das
seguintes carreiras e cargos de provimento em comissão do Poder
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Executivo:
I - carreiras de Professor de Educação Básica, Especialista em

Educação Básica, Assistente de Educação, Auxiliar de Serviços de
Educação Básica e cargos de provimento em comissão de Diretor de
Escola e Secretário de Escola, de que trata a Lei nº 15.293, de 5 de
agosto de 2004;

II - carreiras de Professor de Educação Básica da Polícia Militar,
Especialista em Educação Básica da Polícia Militar, Analista de
Gestão da Polícia Militar, Assistente Administrativo da Polícia Militar,
Auxiliar Administrativo da Polícia Militar e cargo de provimento em
comissão de Diretor de Escola do Colégio Tiradentes da Polícia
Militar, de que trata a Lei nº 15.301, de 10 de agosto de 2004.

Parágrafo único - O reajuste a que se refere o “caput” deste artigo
não será deduzido do valor da Vantagem Temporária Incorporável -
VTI -, a que se refere a Lei nº 15.787, de 27 de outubro de 2005,
percebida pelo servidor.”.

Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2007.
Carlin Moura

EMENDA Nº 17
Dê-se ao art. 3º a seguinte redação:
“Art. 3º - As tabelas de vencimento básico das carreiras de Analista

Educacional, Assistente Técnico Educacional, Analista de Educação
Básica e Assistente Técnico de Educação Básica de que tratam os
itens 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6 do Anexo I da Lei nº 15.784, de 27 de outubro
de 2005, passam a vigorar, a partir de 1º de setembro de 2007, na
forma constante no Anexo II desta lei.

§ 1º - Dos valores da VTI, a que se refere a Lei nº 15.787, de 27 de
outubro de 2005, dos servidores ocupantes das carreiras de que trata
o “caput”, serão deduzidos, no todo ou em parte, o acréscimo ao
vencimento básico decorrente da instituição das novas tabelas de
vencimento básico.

§ 2º - Quando a dedução a que se refere o § 1º atingir o valor
integral da VTI, o servidor deixará de percebê-la.”.

Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2007.
Carlin Moura

EMENDA Nº 18



623

Dê-se ao art. 4º e aos §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º a seguinte redação,
suprimindo-se-lhe os §§ 7º e 8º:

“Art. 4º - Aos servidores das carreiras de Professor de Educação
Básica e Especialista em Educação Básica, de que trata a Lei nº
15.293, de 5 de agosto de 2004, e das carreiras de Professor de
Educação Básica da Polícia Militar e Especialista em Educação
Básica da Polícia Militar, de que trata a Lei nº 15.301, de 10 de agosto
de 2004, com carga horária de trabalho de vinte e quatro horas
semanais, fica assegurada a percepção do piso remuneratório de
R$850,00 (oitocentos e cinqüenta reais), a partir de 1º de janeiro de
2008.

§ 1º - O valor mencionado no “caput” deste artigo compreenderá
todas as vantagens pecuniárias, pagas a qualquer título, observado o
disposto no § 4º.

§ 2º - Os servidores pertencentes às carreiras referidas no "caput"
deste aratigo serão reposicionados nas respectivas carreiras, no grau
e nível cujo valor de vencimento básico seja o necessário para que,
somado a todas as vantagens a que fizer jus o servidor, atinja o piso
previsto no "caput" deste artigo.

§ 3º - Caso o reposicionamento ocasione a superação do piso
previsto no “caput” deste artigo, o servidor será posicionado no grau
imediatamente anterior e o valor que for necessário para atingir o piso
será acrescido ou transformado em VTI.

§ 4º - Nos casos em que a carga horária de trabalho for inferior a
vinte e quatro horas semanais, o valor do piso remuneratório será
proporcional à jornada de trabalho do servidor.

§ 5º - Os valores acrescidos à remuneração do servidor em
decorrência da extensão de jornada de trabalho prevista no art. 35 da
Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004, e no art. 8-B da Lei nº 15.301,
de 10 de agosto de 2004, não serão computados para fins do
reposicionamento do servidor previsto no § 2º.

§ 6º - Na hipótese de acúmulo de cargos ou funções das carreiras
de Professor de Educação Básica e Especialista em Educação
Básica, de que trata a Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004, e das
carreiras de Professor de Educação Básica da Polícia Militar e
Especialista em Educação Básica da Polícia Militar, de que trata a Lei
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nº 15.301, de 10 de agosto de 2004, o valor mencionado no “caput”
deste artigo aplica-se a cada cargo ou função.".

Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2007.
Carlin Moura

EMENDA Nº 19
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Fica instituído aos servidores das carreiras dos

Profissionais de Educação Básica do Estado o vale-refeição para
utilização efetiva em despesas de alimentação.

Parágrafo único - O poder executivo disporá sobre o valor mensal do
vale-refeição, não devendo este ser inferior a R$120,00 (cento e vinte
reais).”.

Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2007.
Carlin Moura
Justificação: Esta emenda pretende garantir aos profissionais da

educação o direito à percepção do vale-refeição. A Constituição prevê,
entre os direitos dos trabalhadores, o direito à alimentação. Desse
modo, faz-se necessária a regulamentação do referido benefício para
os servidores da educação, a fim de garantir uma verdadeira
cidadania plena.

EMENDA Nº 20
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Fica instituído o vale-transporte para utilização efetiva em

despesas de deslocamento residência-trabalho e vice-versa, por meio
do sistema de transporte coletivo público, urbano ou intermunicipal ou
interestadual.

§ 1º - O vale-transporte, concedido nas condições e limites definidos,
no que se refere à contribuição do empregador:

a) não tem natureza salarial nem se incorpora à remuneração para
quaisquer efeitos;

b) não constitui base de incidência de contribuição previdenciária;
c) não se configura como rendimento tributável do trabalhador.
§ 2º - Para fins de cálculo do valor do vale-transporte, será adotada

a tarifa integral do deslocamento do trabalhador, sem descontos,
ainda que previstos na legislação local.”.

Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2007.
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Carlin Moura
Justificação: Esta emenda pretende garantir aos profissionais da

educação o direito à percepção do vale-transporte, que foi assegurado
a todos trabalhadores, urbanos e rurais, pela Constituição Federal de
1988, em seu art. 7º, inciso IV, e regulamentado pela Lei nº 7.418, de
16/12/85. A legislação não faz nenhuma distinção entre os
trabalhadores do setor privado ou público. Desse modo, faz-se
necessária a regulamentação do benefício do vale-transporte para os
servidores da educação do Estado.

EMENDA Nº 21
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Aos servidores das carreiras de Professor de Educação

Básica, Especialista em Educação Básica, Analista de Educação
Básica, Assistente Técnico de Educação Básica, Assistente de
Educação, Auxiliar de Serviços de Educação Básica e dos cargos de
provimento em comissão de Diretor de Escola e Secretário de Escola,
de que trata a Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004, fica assegurada
a percepção do Vencimento Básico Inicial (VB) de R$600,00
(seiscentos reais), a partir de 1º de setembro de 2007.”.

Sala das Reuniões, 4 de setembro de 2007.
Carlin Moura
Justificação: Esta emenda pretende garantir aos profissionais da

educação o Vencimento Básico Inicial no valor de R$ 600,00, não
devendo ser confundido Vencimento Básico (VB) com Piso
Remuneratório.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. A Presidência informa ao Plenário que no decorrer da
discussão foram apresentadas ao projeto uma emenda da Deputada
Maria Lúcia Mendonça e outros, que recebeu o nº 4, cinco da
Deputada Ana Maria Resende e outros, que receberam os nºs 5 a 9,
uma do Deputado Deiró Marra, que recebeu o nº 10, quatro do
Deputado Weliton Prado, que receberam os nºs 11, 12, 14 e 15, uma
da Deputada Elisa Costa, que recebeu o nº 13, e seis do Deputado
Carlin Moura, que receberam os nºs 16 a 21, e que, nos termos do §
2º do art. 188 do Regimento Interno, encaminha as emendas com o
projeto à Comissão de Administração Pública para parecer.
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A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a
continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra

a discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.354/2007, uma vez
que permaneceu em ordem do dia por 6 reuniões.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para as reuniões extraordinárias de
amanhã, dia 5, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de
convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã, às 14
horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 54ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/9/2007

Presidência do Deputado Doutor Viana
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Suspensão e
reabertura da reunião - Registro de presença - Discussão e Votação
de Proposições: Discussão, em turno único, do Veto Parcial à
Proposição de Lei nº 17.670; designação de relator; emissão de
parecer pelo relator; discurso do Deputado Carlin Moura; questão de
ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Roberto

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Ademir Lucas - Agostinho
Patrús Filho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos
Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Carlin Moura - Carlos
Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico
Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito
Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor
Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros
Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo -
Gláucia Brandão - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - João



627

Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -
Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça -
Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo
Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães -
Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi -  Vanderlei Miranda
- Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
Ata

- O Deputado Vanderlei Jangrossi, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a
discussão e votação da matéria constante na pauta, uma vez que não
há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta o Projeto

de Lei nº 354/2007, apreciado na reunião extraordinária realizada
ontem, à noite.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 10

minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
das matérias constantes na pauta. Estão suspensos os nossos
trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra com muita alegria a
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presença, no Plenário, do ex-Deputado e amigo Geraldo Resende.
Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto Parcial à
Proposição de Lei nº 17.670, que altera a Lei nº 13.188, de 20/1/99,
que dispõe sobre a proteção, o auxílio e a assistência às vítimas de
violência no Estado e dá outras providências. Esgotado o prazo
constitucional sem emissão de parecer, a Presidência, nos termos do
§ 2º do art. 145 do Regimento Interno, designa relator da matéria o
Deputado Lafayette de Andrada. Com a palavra, o Deputado Lafayette
de Andrada.

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, meu parecer é o
seguinte:

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº
17.670

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art.

90, VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição do Estado, opôs veto parcial à
proposição em epígrafe, que altera a Lei nº 13.188, de 20/1/99, que
dispõe sobre a proteção, o auxílio e a assistência às vítimas de
violência no Estado e dá outras providências.

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem nº
73/2007, publicada no “Diário do Legislativo” de 3/8/2007.

Vencido o prazo da Comissão Especial para emissão de parecer, foi
a proposição incluída na ordem do dia, e este Deputado foi designado
relator, nos termos do § 2º do art. 145 do Regimento Interno.

Fundamentação
Em mensagem encaminhada a esta Casa, o Governador do Estado

opõe veto ao art. 1º da Proposição de Lei nº 17.670, alegando razões
de natureza constitucional.

Na exposição de motivos, Sua Excelência afirma que não há
possibilidade de realizar e pagar as cirurgias reparadoras decorrentes
de lesões e seqüelas resultantes de agressão, uma vez que tal
procedimento médico não está incluído no Sistema de Informações
Ambulatoriais – SIA – nem no Sistema de Informações Hospitalares –
SIH –, que integram o Sistema Único de Saúde – SUS. A inclusão de
novos procedimentos médicos nesses sistemas é realizada pelo
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Ministério da Saúde, órgão de direção superior do SUS. Além disso,
Sua Excelência considera que, para acatar a medida proposta, o
Poder Executivo teria que proceder à criação de um sistema paralelo
ao Sistema de Informações Hospitalares do SUS, o que implicaria
despesa para o erário sem a correspondente fonte de custeio.

Assim, a implementação da medida proposta nos termos do inciso
VII do art. 1º da proposição de lei de fato implicaria aumento de
despesa para o Poder Executivo. De imediato, constatamos que a
criação, no Estado, de um sistema paralelo ao SUS só poderia ser
concretizada por iniciativa do Chefe do Poder Executivo Estadual,
tendo em vista o comando do art. 66, inciso III, alínea “e”. da
Constituição do Estado, que determina a competência privativa do
Governador do Estado para deflagrar o processo legislativo no tocante
à criação, estruturação e extinção de Secretaria de Estado, órgão
autônomo e entidade da administração indireta. Assim, toda medida
que venha a alterar a estrutura de órgão público já criado, ou atribuir-
lhe nova competência, por iniciaiva parlamentar, mostra-se
juridicamente incompatível com o teor do dispositivo destacado. Em
se tratando, especificamente, da criação de um sistema paralelo ao
SUS, a geração de despesa conseqüente de tal medida é natural
porque necessária. Desse modo, é condição “sine qua non”, para
acatar os princípios jurídico-constitucionais e legais, observar o
cumprimento do disposto no inciso II do art. 167 da Constituição
Federal, no inciso II do art. 161 da Constituição mineira e no art. 17 da
Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar Federal nº 101,
de 2000.

Assim, concordamos com as razões apresentadas pelo Chefe do
Poder Executivo, no que se refere ao veto oposto ao inciso VII do art.
3 da Lei nº 13.188, de 1999, a que se refere o art. 1º da mencionada
proposição.

Todavia tal argumento não procede no que se refere ao inciso VIII.
No caso desse inciso, estamos diante de uma medida especificada de
forma clara e precisa na proposição, embora já tenha sido tratada de
forma mais genérica no art. 7º da Lei nº 13.188, de 1999. Com efeito,
o referido artigo estabelece que os Defensores Públicos contarão com
o apoio de peritos, psicólogos, sociólogos, assistentes sociais e outros
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profissionais imprescindíveis à defesa dos direitos e garantias das
vítimas.

Diante disso, rejeitamos o veto oposto ao inciso VIII do art. 3º da Lei
nº 13.188, de 1999, a que se refere o art. 1º da Proposição de Lei nº
17.670.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto incidente

sobre o inciso VII do art. 3 da Lei nº 13.188, de 20/1/99, a que se
refere o art. 1º da Proposição de Lei nº 17.670 e pela rejeição do veto
incidente sobre o inciso VIII do mesmo artigo.

O Sr. Presidente - Em discussão, o veto. Com a palavra, para
discuti-lo, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura - Exmo. Sr. Presidente, Deputado Doutor
Viana, Exmos. Srs. Deputados e Deputadas desta Casa, público
presente, senhores telespectadores da TV Assembléia, querido povo
de Minas Gerais, trata-se da discussão do Veto Parcial à Proposição
de Lei nº 17.670, que altera a Lei nº 13.188, que dispõe sobre a
proteção, o auxílio e a assistência às vítimas de violência no Estado e
dá outras providências. O ilustre relator, Deputado Lafayette de
Andrada, emitiu em Plenário o seu parecer, que propugna pela
manutenção do veto quanto ao dispositivo do art. 1º e pela rejeição ao
veto quanto ao dispositivo do art. 8º.

A Proposição de Lei nº 17.670, oriunda do Projeto de Lei nº 22.007,
de autoria do ilustre Deputado Eros Biondini, altera a Lei nº 13.188,
que dispõe sobre a proteção, o auxílio e a assistência às vítimas de
violência no Estado e dá outras providências. Esse é um dos primeiros
projetos de autoria do ilustre Deputado Eros Biondini, que tem um
profundo trabalho na área de assistência aos mais necessitados, e é
uma das primeiras proposições por ele apresentadas nesta Casa.
Apesar de recentemente chegado ao Plenário desta Casa, o
Deputado Eros Biondini tem-se destacado pela sua brilhante e
presente atuação junto às entidades que prestam assistência aos
excluídos e às vítimas de violência.

Em sua justificação, o ilustre Deputado Eros Biondini, assim se
manifesta: “O projeto que ora apresentamos para a apreciação desta
Casa Legislativa busca oferecer às mulheres vítimas de agressão
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física a possibilidade de cirurgia plástica reparadora, oferecida pela
rede pública estadual de saúde. Na maioria dos casos de agressão a
mulheres, as vítimas são pessoas cuja condição socioeconômica não
suportaria o custo de uma cirurgia plástica reparadora. Essas vítimas
carregam, por toda a vida, o trauma da agressão, tanto no aspecto
moral e psíquico, quanto em seu aspecto físico. Essas seqüelas, além
de psicológicas, são também físicas, e compreendem queimaduras,
cortes profundos e outras que, muitas vezes, dificultam ou
impossibilitam a convivência social. Há casos em que até mesmo a
possibilidade de trabalho fica prejudicada. Consideramos justo e
necessário que o poder público estadual ofereça tratamento médico
adequado, por meio de cirurgia plástica reparadora. E na intenção de
resgatar a dignidade da vítima de violência física, contamos com o
apoio de nossos nobres pares.” São esses os termos da justificação
apresentada ao Projeto de Lei n° 20/2007, que deu o rigem à
Proposição de Lei n° 17.670.

Em suas razões de veto, o Governador do Estado, argumenta em
sua mensagem: “Não há, no sistema de informações ambulatoriais e
no sistema de informações hospitalares, a possibilidade de realizar e
pagar as cirurgias reparadoras em razão de lesões e seqüelas
decorrentes de agressão. A inclusão de novos procedimentos médicos
nesses sistemas é realizada pelo Ministério da Saúde. Para
implantação desses procedimentos, o Estado teria de criar um sistema
paralelo ao sistema de informações hospitalares. Nesse sentido, a
proposição cria despesa para o erário, sem a correspondente fonte de
custeio, contrariando, assim, o disposto no art. 167 da Constituição
Federal e no art. 161 da Constituição do Estado, bem como na Lei
Federal n° 101/2000, que trata das responsabilidade s fiscais”. Isso
levou o Governador ao veto à proposição de lei na sua inteireza, o que
foi acatado parcialmente pelo relator.

Sr. Presidente, no nosso entendimento, o veto do Governador deve
ser derrubado na sua inteireza, porque o aspecto principal do projeto
de lei é justamente o artigo que se refere às cirurgias reparatórias. Em
se retirando esse artigo, esvazia-se por completo a proposição de lei,
que passa a não ter a eficácia pretendida. Mais uma vez, o veto vem
ao encontro da grande questão: não há caixa suficiente para a
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aplicação da lei, o que contraria a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Isso é muito preocupante. Acreditamos que, ao regulamentar a
matéria, o Estado passa a ter arcabouço jurídico para enfrentar essas
questões.

Muitas vezes, por omissão, negligência ou inoperância do Estado,
as vítimas do poder público ficam abandonadas. Em relação a um fato
maior, com repercussão, como a tragédia na cadeia pública de Ponte
Nova, como não há regulamentação específica sobre o tema, o
Estado tem de apresentar, às pressas, propostas de indenização.
Mas, primeiro, essas propostas não têm regras claras; segundo, as
vítimas ficam em uma situação de insegurança jurídica, porque não
sabem se receberão a indenização ou não. No nosso entendimento, a
regulamentação da matéria é de fundamental importância, para que o
cidadão ou a cidadã, fim principal do Estado de Direito, possam ter
garantidos os seus direitos.

Imaginem os senhores uma jovem vítima de agressão por um
agente público, no exercício de suas funções, por abuso ou
negligência, com danos à sua aparência física. Como essa cidadã
ficará? Ela terá de entrar na tradicional fila do SUS, onerando-o ainda
mais? Onde está a responsabilidade do Estado? Será que essa
cidadã terá de entrar na dolorosa fila do Poder Judiciário para procurar
a reparação do dano? E se esse dano a impossibilitar de trabalhar ou
de conviver com os seus familiares e amigos?

Acreditamos que a proposição de lei vem regulamentar a matéria,
estabelecendo regras claras e objetivas para a situação concreta
apresentada pelo projeto de lei. O veto à proposição não contribui
para o processo. E não me venha com o argumento de que contraria a
Lei de Responsabilidade Fiscal, porque cria nova despesa ao erário
público. São criadas tantas outras despesas para o erário. Mas,
quando se trata de despesas que visam atender o cidadão, sempre há
empecilho. Quando se trata de despesas que visam garantir a
cidadania, sempre há empecilho. E, quando essas reparações ou os
gastos são para o pagamento da dívida do Estado, com juros
exorbitantes de 7,5% - e o Estado paga rigorosamente essas dívidas -
, ninguém reclama. Ou seja, quando é para satisfazer a dívida pública
ou manter o gasto do Estado, especialmente com a política de juros
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altos, ninguém reclama. Posso citar, como exemplo, quando da
renegociação da dívida feita em 1998 pelo ex-Governador Eduardo
Azeredo.

No nosso entendimento, precisamos mudar o nosso conceito, a
nossa forma de enxergar os gastos públicos.

Certos gastos não podem ser entendidos meramente como tal,
porque são investimentos sociais. Quando bem aplicados e
regulamentados, evitam outros desperdícios. Essa matéria foi votada
no Plenário desta Casa, diga-se de passagem, com amplo apoio do
conjunto dos Deputados. Esse projeto tramitou em todas as
comissões permanentes, com grandes louvores, sendo elogiado do
início ao fim por todos os Deputados. Ele foi aprovado por
unanimidade na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
e com louvor pela Comissão de Direitos Humanos, porque se trata de
um instrumento importante na defesa dos direitos da pessoa. Ao ser
votado, em 1º turno, também foi aprovado pelo conjunto dos
Deputados. Estes compreendem que as pessoas vítimas de violência
do poder público são exatamente as menos assistidas, as que têm
mais dificuldade para lutar por seus direitos, as que têm condições
socioeconômicas menores.

Se uma multinacional instalada em Minas sofre alguma lesão por
parte do poder público estadual, é diferente. Se a Fiat Automóveis, por
exemplo, sentir-se violada em seus direitos em Minas Gerais, essa
grande empresa terá todos os instrumentos e mecanismos para se
defender e, provavelmente, nem sequer precisará recorrer à Justiça
porque um fato como esse, se ocorrer, será rapidamente sanado,
resolvido pelo Estado por meio de negociação. Entretanto, quando se
trata de uma pessoa humilde, de uma vítima da violência dos agentes
públicos, ninguém faz nada. Quando se propõe a regulamentação da
matéria, discute-se na Casa Legislativa, aprofunda-se o debate,
aprova-se em 1º e 2º turno, com todos os Deputados de acordo, e o
Governador veta a essência do projeto, alegando que trará despesas
ao erário público.

Repito, certas despesas não podem ser consideradas como tal,
porque são investimento na cidadania. Uma pessoa, vítima da
omissão do poder público, ao procurar reparar essa violência, ao
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procurar reparar esse dano, não está causando despesa ao erário,
mas buscando seu direito absoluto à cidadania. Procura-se evitar,
com a regulamentação, que outros mecanismos sejam utilizados para
esse tipo de enfrentamento. Quando se tem legislação como essa,
acredito que a ordem jurídica fica mais transparente e eficaz,
possibilitando seu uso por parte do cidadão.

Da forma como o projeto está redigido, em que pese
especificamente às cirurgias reparadoras de lesões corporais,
especialmente em mulheres, as principais vítimas da violência pública,
o cidadão passa a ter um instrumento eficaz e transparente, sob pena
de termos que reproduzir o mecanismo adotado hoje, ilustre Deputado
Padre João, na cadeia pública de Ponte Nova.

Quando o Estado, de antemão, propõe as indenizações, pressupõe-
se que ele reconhece sua omissão, na cadeia pública de Ponte Nova.
Provavelmente ela ocorreu, sim. Diga-se de passagem, Padre João,
se houver alguma dúvida quanto a essa omissão e à negligência do
Estado, a melhor forma que se teria para apurá-las ou para saber se
existiram ou não seria por meio de comissão parlamentar de inquérito.
No meu entendimento, esta comissão deverá ser instalada no Plenário
desta Casa, no parlamento de Minas Gerais. Penso que não deve
haver uma CPI carcerária na Câmara Federal com o objetivo de
investigar a situação carcerária em todo o País.

Devemos estar atentos a esse tipo de situação, porque esta Casa,
com a responsabilidade que lhe foi concedida pela soberania popular,
que elegeu os Deputados e as Deputadas, deve instalar essa CPI
para apurar se houve a omissão do Estado. Ao se fazer isso,
entraremos também em uma questão fundamental: a indenização das
vítimas. Esta não deve ocorrer da maneira como está sendo feita,
porque o Estado determina aleatoriamente que indenizará as vítimas,
sem regras claras e transparentes, e aquele que necessita ser
beneficiado acaba por ficar na insegurança, porque não sabe que dia
sairá o pagamento, seu critério, as quantias e quais serão os
mecanismos utilizados pelo Estado para esta indenização. Assim
sendo, entendemos que, ao se regulamentarem tais matérias,
podemos, sem dúvida, contribuir para o aprimoramento desses
mecanismos.
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Devo salientar, Sr. Presidente, que, ao contrário da mensagem do
Governador, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembléia
Legislativa entendeu que não havia nenhum vício de
constitucionalidade no dispositivo.

Consta no parecer da Comissão de Constituição e Justiça: (- Lê:)
“A leitura atenta do dispositivo acima transcrito evidencia que a

demanda objetivada na proposição já constitui direito assegurado ao
usuário do serviço de saúde, ainda que de maneira bastante genérica.

Nesse passo, há que ser ressaltado o objetivo singular do projeto
em tela, o qual consiste em evitar que certos tipos de lesões
decorrentes de agressão física possam ser considerados de caráter
estético, dificultando, desse modo, o acesso a esse tipo de
atendimento médico-cirúrgico nos hospitais e nos centros de saúde
integrantes do SUS”.

Aqui a Comissão de Constituição e Justiça ressalta a necessidade
de se fazer a diferenciação de uma lesão física que, aparentemente,
poderá ter um caráter estético. Todavia, em função da origem da
lesão, de onde ela partiu, não pode ser considerada como lesão
estética. (- Lê:)

“Desse modo, e considerando a existência da Lei nº 13.188, de
1999, que aborda a matéria objeto da proposição sob análise, ainda
que de maneira bastante genérica, concluímos que a técnica
legislativa e a observância do princípio da consolidação das leis
recomendam a apresentação de um substitutivo...”. Este substitutivo
foi apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

“No que se refere às despesas que a implementação do projeto
possa acarretar, entendemos que a dotação orçamentária para a
saúde poderá a elas atender.”

A própria Comissão de Constituição e Justiça, Deputado André
Quintão, já diz que não haveria o problema de aumento das despesas,
porque há uma orçamento específico na Lei de Diretrizes
Orçamentárias e na Lei Orçamentária, tanto no âmbito da saúde
quanto no âmbito da defesa dos direitos da pessoa humana.

O Deputado André Quintão (em aparte) - Nobre Deputado Carlin
Moura, concordo com os argumentos muito consistentes lembrados
por V. Exa. E de fato o papel do Estado na proteção, no auxílio e na
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assistência ao ser humano deve ter, por parte desta Assembléia,
como acontece via de regra, o total apoio e a total atenção. Agora
mesmo, Deputado Carlin Moura, na Comissão de Administração
Pública, aprovamos um requerimento da Comissão de Participação
Popular, que tenho a honra de presidir e que V. Exa. Integra - autor é
o Deputado Eros Biondini, que também integra a comissão -, com o
objetivo de solicitar ao Tribunal de Justiça a criação de varas
especializadas nas cidades-pólo para julgar crimes cometidos e os
atos de violência praticados contra as crianças e os adolescentes.
Assim como a proposição trata exatamente do auxílio àqueles que
sofreram algum tipo de violência, o que é fundamental, temos que
punir aqueles que cometem os atos de violência. Muitas vezes casos
de abuso sexual, de exploração sexual, de violência intrafamiliar e de
violência doméstica são denunciados pela sociedade, levados ao
Conselho Tutelar. Depois, vão para a Justiça e acontece uma
tramitação lenta e morosa, que gera a impunidade. Imaginem um
adulto que convive com uma criança que fez uma denúncia. Essa
criança está sujeita a ser novamente agredida, a ter novamente seu
direito violado. Temos que criar as varas especializadas. Estamos
discutindo o projeto de lei da organização judiciária, e não acredito
que não se possa, no mínimo, especializar uma vara com esse
objetivo. A criança é uma prioridade constitucional e deve ser uma
prioridade em todos os órgãos públicos. Muitas vezes temos que rever
as prioridades de gastos públicos. Às vezes o recurso existe e é
utilizado indevidamente ou é utilizado em outras coisas que podem
não ser aquelas prioritárias.

Tenho um respeito muito grande pelo Tribunal de Justiça e por seus
integrantes. Acredito que essa reivindicação histórica e antiga da área
da criança e do adolescente será acolhida. Tenho certeza. Mas, como
Coordenador da Frente Parlamentar da Criança, quero reiterar essa
solicitação para que possamos punir exemplarmente as pessoas que
cometem crimes contra a criança e contra o adolescente. A
proposição trata da assistência às vítimas e da punição daqueles que
cometem atos lesivos e graves contra a dignidade humana.
Parabenizo V. Exa., Deputado Carlin Moura, pois hoje, no início da
manhã, antes de vir para a Assembléia Legislativa, tive a oportunidade
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de acompanhar uma entrevista de V. Exa no Panorama Político,
programa da “TV Assembléia”. Na entrevista, V. Exa. demonstrou toda
competência e capacidade, abordando questões da conjuntura
nacional e, principalmente, a necessidade da união das esquerdas
não só para as próximas eleições, mas também para efetivar esse
projeto político ousado, inovador e possibilitador do governo Lula. No
mesmo programa e nos programas que foram apresentados no início
da manhã, estranhei a posição dos partidos DEM e PSDB em relação
à CPMF. Não entrarei no mérito da questão, mas a carga tributária no
Brasil, principalmente em razão da ação dos governos anteriores,
ficou muito elevada principalmente para a classe média, que paga
muito imposto. No Brasil, temos que lutar pela justiça tributária: quem
pode mais, paga mais; quem pode menos, paga menos; quem não
pode, não paga. No Brasil, até hoje não há imposto sobre grandes
fortunas. Os banqueiros ganham muito dinheiro. Deveríamos ter maior
justiça tributária. Mas é engraçado que quem criou a CPMF está agora
posando de defensor da justiça tributária, de defensor do contribuinte
brasileiro. Não foi o governo do PT que criou a CPMF. Foram eles,
mas, agora, o atual governo, com a CPMF, financia 87% dos recursos
do Bolsa-Família e 40% dos recursos gastos na saúde. Imaginem o
Prefeito, que precisa do repasse do recurso da saúde. Imaginem a
família do Bolsa-Família, que pode correr o risco de não receber mais
o pagamento, se o DEM e o PSDB derrubarem a CPMF.

Acho muito importante que esse debate seja feito com maior
seriedade, senão fica parecendo que se trata de uma posição política
para prejudicar o avanço do governo federal; um governo, que, aliás,
daqui a poucos minutos, lançará o Programa Nacional de Juventude,
com políticas afirmativas na defesa da juventude brasileira; um
governo, que criará 150 escolas técnicas profissionalizantes. Nunca,
na história do Brasil, um governo construiu tantas escolas
profissionalizantes assim. A primeira delas foi criada em 1908, se não
me falha a memória. De lá até o governo Lula, foram abertas outras
tantas, mas, somente nos oito anos do seu governo, será aberto o
maior número de escolas do que em toda a história do Brasil. E tudo
isso graças ao CPMF. E o Luz para Todos? Este foi o primeiro
governo que resolveu levar a eletrificação ao campo. Sou da roça, e
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V. Exa. também. Nasci em Belo Horizonte, mas minha família é de
Jaguaraçu, Marliéria e Vale do Aço. Lembro-me, ainda criança, de que
ali não havia luz, televisão nem geladeira. Naquela época, não existia
computador. Hoje, quem não tem eletrificação não se integra no
mundo globalizado, não tem acesso à informação. E há escolas sem
luz. O tema aqui tratado diz respeito à assistência ao ser humano,
principalmente em relação à saúde. E V. Exa. lembrou bem: a LDO
aponta para a utilização dos recursos da saúde, mas os recursos
federais da saúde têm de chegar aqui. Agora, quem criou a CPMF
vem dizer que o imposto é um absurdo, fazendo aquele discurso
demagógico. Isso é demagogia, para não falar que é outra coisa.
Espero que os governadores presidenciáveis, José Serra e Aécio
Neves, pessoas lúcidas, discutam com suas respectivas bancadas
uma posição mais responsável. Em nome da oposição político-
partidária não se pode prejudicar o País. Levanto o debate. O recurso
que está previsto para viabilizar essa assistência vem da CPMF.
Voltando ao veto, concordo com V. Exa. Não pude acompanhar todo o
seu pronunciamento, porque estava na Comissão de Administração.
Pedimos vista do projeto dos professores, dos trabalhadores da
educação. Vamos ver se, até a parte da tarde, conseguimos negociar
aquela emenda que acaba com os penduricalhos, para, então,
chegarmos a um piso básico - e não remuneratório - de R$850,00.
Esperamos que à tarde possamos dar essa notícia boa para os
trabalhadores da educação. Cumprimento V. Exa. pela brilhante
exposição de motivos que fundamentam nossa posição a esse veto.

O Deputado Carlin Moura - Ilustre Deputado André Quintão,
agradeço suas palavras. Elogio vindo de V. Exa. é sempre motivo de
muito orgulho para nós. Na segunda-feira, uma parte da palestra do
querido Deputado Federal Cyro Gomes foi de causar impacto. Diante
da imprensa mineira, por quem tenho profundo respeito, o Deputado
Cyro Gomes disse que, em todos os aspectos - na área social,
econômica, educacional e de saúde - os números mostram que Lula
foi o melhor Presidente da história do País. Em todos os aspectos, os
números demonstram isso, desafiando a nossa querida imprensa
mineira a mostrar o contrário, principalmente no aspecto ético. Na
verdade, esse é o grande desafio para nós. O povo brasileiro tem
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construído sua história e tem apontado que o rumo é por mais direitos.
O povo brasileiro não admite mais retrocessos. Com certeza, em 2008
e 2010, o povo brasileiro vai apontar para o caminho do aumento da
cidadania, para o caminho de mais direitos, de desenvolvimento com
distribuição de renda e de valorização do trabalho. Sem dúvida
nenhuma, a unidade das esquerdas foi fundamental para a conquista
do primeiro mandato do Presidente Lula, para sua reeleição e para a
construção de um projeto de desenvolvimento para o país. Ela
também será fundamental para os novos rumos que o país haverá de
seguir. Esse caminho apontará para o futuro e para a defesa de nosso
povo. V. Exa. levanta um aspecto fundamental. A demagogia dos
setores elitistas de direita é assustadora, porque aumentam a carga
tributária não em favor do povo. A prova mais concreta é que em
Minas Gerais o choque de gestão foi feito à custa de quem, Deputado
André Quintão? À custa do aumento da tributação sobre as contas
sociais, de luz, denunciadas pelo Deputado Weliton Prado desta
tribuna, pelas contas da Copasa, da telefonia, do IPVA. Além de
aumentarem a tributação, vão diminuir o quê? Diminuem sobre a
receita corrente do Estado. Traduzindo isso para o nosso querido
povo, receita corrente do Estado é aquilo que se gasta com o
profissional da educação, com o profissional da saúde, com as nossas
crianças. Isso é diminuir a receita corrente do Estado, ou seja,
arrecada-se muito e aplica-se pouco no social. Isso é o choque de
gestão, é a justiça social de cabeça para baixo, é a política do
neoliberalismo implementada neste Estado. É por isso que projetos
como esse do Deputado Eros Biondini, que tem feito um brilhante
trabalho nesta Casa, são aprovados, mas vetados pelo Governador,
com a justificativa de que vão causar aumento dos gastos públicos.
Então, esta Casa não vale de nada. Não acho que isso seja verdade.
Penso que ela é sublime. Há grandes parlamentares competentes e
coerentes com o que fazem. A prova disso, Deputado André Quintão,
é que o parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária é claro. Está escrito aqui: “o projeto não apresenta óbice
do ponto de vista financeiro por não acarretar impacto nas contas do
Estado nem ferir a Lei de Responsabilidade Fiscal”. Esse relator
entende, além disso, que as medidas propostas pela proposição em
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tela são carregadas de relevante significado social. Por essas razões,
o projeto deve prosperar nesta Casa. Esse é o parecer da Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Mais uma vez, a juventude desta Casa tem demonstrado muita
competência. O relator desse projeto é o Deputado Agostinho Patrús
Filho, que também é uma grata revelação desta Casa. No relatório do
PMDI, ele já considerou todos os investimentos sociais apresentados
pela Comissão de Participação Popular. Não há óbice do ponto de
vista financeiro. A questão é de compromisso social. Penso que temos
de ter vontade política para investir nas vítimas de danos e violência
praticados pelo Estado. Para isso, os mecanismos existem. Para isso,
a proposição de lei surgiu para regulamentar a matéria. Entendemos
que o veto não tem sentido em prosperar.

Questão de Ordem
O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana,

como a matéria em discussão é de fundamental importância e
considerando o número de comissões em funcionamento, requeiro de
V. Exa., se possível for, o encerramento de plano desta reunião.
Solicito também que me seja reservado o restante do tempo para a
próxima reunião, a fim de que eu possa continuar discutindo o projeto
com um conjunto maior de Deputadas e Deputados neste Plenário,
porque, como a Comissão de Educação, de que faço parte, está em
pleno funcionamento, terei de ir para lá.

O Sr. Presidente - Deputado Carlin Moura, a Presidência informa
que V. Exa. ainda disporá de 21 minutos para discutir o projeto.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de
logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a
reunião extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do
edital de convocação. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 985/2007

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
De autoria do Deputado Vanderlei Miranda, o projeto de lei em tela

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de
Inserção Social para Ex-Dependentes Químicos Vaso Novo - Aisvan -,
com sede no Município de Contagem.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/4/2007 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 985/2007 tem por finalidade declarar de utilidade

pública a Associação de Inserção Social para Ex-Dependentes
Químicos Vaso Novo.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua Diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art.
5º, alínea “b”, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere; e no art. 6º,
alínea “a”, que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros, bem
como as dos associados, não serão remuneradas, sendo-lhes vedado
o recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou
vantagem.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 985/2007.
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Sargento

Rodrigues - Délio Malheiros - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.292/2007
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 1.292/2007, do Deputado João Leite, tem por
objetivo declarar de utilidade pública o Oito de Dezembro Esporte
Clube, com sede no Município de Mariana.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 22/6/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.292/2007 tem por objetivo declarar de utilidade

pública o Oito de Dezembro Esporte Clube, com sede no Município de
Mariana.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado
que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais
de um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, que
prestam seus serviços gratuitamente.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 31, que as
atividades dos Diretores e Conselheiros, bem como as dos sócios,
serão inteiramente gratuitas e, no art. 35, dispõe que, caso seja ela
dissolvida, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou
a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.292/2007.
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Délio Malheiros - Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.341/2007
Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei em tela

tem por objetivo dar denominação à rodovia que liga o Município de
Vieiras à BR-116 até a divisa com o Município de Miradouro.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 6/7/2007, vem a matéria a
esta Comissão de Constituição e Justiça, que deverá proceder ao
exame preliminar dos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, nos termos do art. 102, III, “a”, c/c o art. 188, do Regimento
Interno.

Em 1º/8/2007, a proposição foi baixada em diligência ao
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais –
DER-MG –, com o objetivo de obter informações sobre o referido
trecho, e ao autor da proposição, a fim de que comprovasse o
falecimento da pessoa a ser homenageada.

Atendidos os pedidos, passamos ao exame da matéria.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.341/2007 tem por finalidade dar a
denominação de João Fava Filho à rodovia que liga o Município de
Vieiras à BR-116 no trecho até a divisa com o Município de Miradouro.

No tocante à competência normativa, as matérias que só podem ser
reguladas pela União, de interesse nacional, estão elencadas no art.
22 da Constituição da República. As que são reguladas pelo
Município, por sua vez, estão previstas no art. 30, que lhe assegura a
prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e
suplementar as legislações federal e estadual, para melhor atender às
suas peculiaridades. Quanto ao Estado membro, a regra básica para
delimitar sua competência está consagrada no § 1° d o art. 25 da Lei
Maior. É a chamada competência residual, que lhe faculta tratar das
matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do
Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado membro. Com efeito, foi editada a Lei nº 13.408, de 1999, que,
além de atribuir ao Legislativo mineiro a competência de dispor sobre
a matéria, estabelece normas para tal, das quais se destaca a
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exigência de que o homenageado seja falecido e de que inexista outro
bem com a mesma denominação no Município.

Ressalte-se que o art. 66 da Constituição do Estado não inseriu a
matéria de que trata a proposição no domínio da iniciativa reservada à
Mesa da Assembléia ou aos titulares dos Poderes Executivo e
Judiciário, do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo
adequada a sua apresentação por membro desta Casa.

Por fim, o Diretor-Geral do DER-MG, por meio do Ofício DG-
2.086/2007, manifestou-se favoravelmente aos termos da proposição,
informando não haver denominação para o referido trecho rodoviário.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.341/2007.
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Sargento Rodrigues - Neider Moreira - Délio Malheiros.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.427/2007
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

Relatório
De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, o projeto de lei em tela

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de
Proteção Ambiental Verde Gaia, com sede no Município de
Muzambinho.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma original. Cabe agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre ele, conforme preceitua o
art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.427/2007 tem por escopo seja declarada de

utilidade pública a Associação de Proteção Ambiental Verde Gaia,
entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 1999, que desenvolve
relevante trabalho em sua comunidade, onde promove a sua
conscientização e mobilização objetivando a proteção do meio
ambiente e o desenvolvimento sustentável no Município de
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Muzambinho.
Para cumprir os seus fins programáticos, procura também

desenvolver ações integradas que visem à proteção dos direitos do
consumidor, do patrimônio artístico, estético, histórico, cultural,
turístico e paisagístico no âmbito municipal e regional.

A documentação anexada ao processo demonstra que essa
instituição desenvolve atividades as mais diversas, sempre com o
intuito de melhorar a qualidade de vida de seus associados, num
processo de participação concreta na consolidação da cidadania, o
que constitui valiosa parceria com o poder público.

Por isso é oportuna a intenção de se lhe conceder a pretendida
declaração de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.427/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2007.
Rômulo Veneroso, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.464/2007

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Grupo Ambientalista Duendes da
Montanha, com sede no Município de Sabará.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.464/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Grupo Ambientalista Duendes da Montanha, com sede no Município
de Sabará, que possui como finalidade precípua promover a
conscientização da população local para a necessidade da
preservação do meio ambiente.

Na consecução de seus propósitos, ministra palestras educativas
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sobre o tema; organiza passeios e acampamentos para que haja uma
maior integração do homem com a natureza; celebra convênios com
entidades públicas e privadas para subsidiar suas iniciativas.

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

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 1.464/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2007.
Sávio Souza Cruz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.472/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em
tela tem por objetivo declarar de utilidade pública o Núcleo de
Orquidófilos de Guaxupé, com sede no Município de Guaxupé.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/8/2007 e
distribuída a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.472/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Núcleo de Orquidófilos de Guaxupé.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no

Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art.
XXIII, que os seus Diretores e Conselheiros não serão remunerados,
sendo-lhes vedado o recebimento de vantagens ou bonificações, sob
qualquer forma, e, no art. XXX, que, na hipótese de sua dissolução, o
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patrimônio remanescente reverterá a entidade beneficente.
Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade
e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.472/2007.

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Neider Moreira - Sebastião Costa - Délio Malheiros.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.477/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Mineira das
Federações Esportivas, com sede no Município de Belo Horizonte.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 17/8/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.477/2007 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Associação Mineira das Federações Esportivas, com sede
no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua Diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 46, que, em
caso de sua dissolução, o patrimônio líquido remanescente será
destinado a entidades congêneres, legalmente constituídas e
portadoras do título de utilidade pública estadual, e, no art. 47, que os
dirigentes, Conselheiros, associados e instituidores não serão
remunerados.
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Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.477/2007.
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Sargento

Rodrigues - Délio Malheiros - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.486/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação do Grupo de
Apoio e  Defesa dos Direitos Humanos de  Águas  Formosas -
Agadhaf -, com sede no Município de Águas Formosas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/8/2007 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.486/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação do Grupo de Apoio e Defesa dos
Direitos Humanos de Águas Formosas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art.
25, que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros, bem como
as dos sócios, não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o
recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e no art.
27 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica,
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registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.
Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade
e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.486/2007.

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Sargento

Rodrigues - Délio Malheiros - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.492/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Federação de Futebol Society de Minas
Gerais - FFSMG -, com sede no Município de Belo Horizonte.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 23/8/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 102, III, “a”, e 188 do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.492/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Federação de Futebol Society de Minas Gerais, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua Diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no § 1º do art. 1º, que
a Federação não remunera seus dirigentes, Conselheiros, filiados e
membros do comitê executivo ou instituidor, aos quais não distribui
lucros, dividendos, vantagens ou benefícios.

Esclareça-se que, à vista de inexistência, no mesmo diploma
constitutivo, de cláusula que determine a destinação dos bens
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remanescentes, no caso de extinção da entidade, aplica-se o disposto
no art. 61 do Código Civil, que preceitua a transferência do patrimônio,
por deliberação dos associados, a instituição municipal, estadual ou
federal de fins idênticos ou semelhantes.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.492/2007.
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa - Délio Malheiros.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.508/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública a Associação Tudo em Duas Rodas,
com sede no Município de Muzambinho.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 25/8/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 102, III, “a”, e 188 do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.508/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Tudo em Duas Rodas, com sede no Município de
Muzambinho.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua Diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, pelo art. 39, que as
atividades dos seus Diretores, associados, Conselheiros, benfeitores
ou equivalentes não serão remuneradas e, pelo art. 43, que, no caso
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de sua extinção, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere, sem fins lucrativos, legalmente constituída e
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade
pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.508/2007.
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Délio Malheiros, relator - Sargento

Rodrigues - Neider Moreira - Sebastião Costa.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 13 DE SETEMBRO DE 2007

ATAS
ATA DA 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/9/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana e Délio Malheiros

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 1.563
a 1.570/2007 - Requerimentos nºs 1.116 a 1.131/2007 -
Comunicações: Comunicação do Deputado Hely Tarqüínio -
Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários - Encerramento -
Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Dinis Pinheiro

- Alencar da Silveira Jr. - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Ana
Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Carlin Moura - Cecília Ferramenta - Célio
Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito
Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Elisa Costa -
Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva -
Gláucia Brandão - Inácio Franco - Jayro Lessa - Juninho Araújo -
Leonardo Moreira - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri
Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Guedes -
Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo
Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Vanderlei Miranda - Walter
Tosta - Wander Borges.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Délio Malheiros) - Às 14h4min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
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1ª Fase (Expediente)
Ata

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Paulo Cesar, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte

correspondência:
OFÍCIOS

Do Sr. Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Agricultura, prestando
informações relativas ao Requerimento nº 912/2007, da Comissão de
Política Agropecuária.

Do Sr. Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Agricultura, acusando
o recebimento do convite para participar de reunião da Comissão de
Política Agropecuária e informando que designou o Sr. Altino
Rodrigues Neto, Diretor do IMA, para representá-lo. (- À Comissão de
Política Agropecuária.)

Do Sr. Manoel da Silva Ribeiro, Prefeito Municipal de Ressaquinha,
solicitando a aprovação do Projeto de Lei nº 637/2007, do Deputado
Dinis Pinheiro. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 637/2007.)

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da Cemig, prestando
informações relativas ao Requerimento nº 866/2007, do Deputado
Weliton Prado.

Do Sr. Marcos Helênio Leoni Pena, Superintendente Regional do
Incra em Minas Gerais, prestando informações relativas ao
Requerimento nº 820/2007, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Walter Garcez Mares Júnior, Superintendente Regional da
CEF, notificando a liberação dos recursos financeiros que menciona.
(- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento
Interno.)

Do Sr. Paulo Antônio M. Avelar, Subsecretário de Obras Públicas da
Secretaria de Transportes e Obras Públicas, encaminhando cópia dos
convênios que menciona. (- À Comissão de Fiscalização Financeira,
para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso
XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. José Eduardo Batista, Vereador à Câmara Municipal de
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Pratinha, solicitando o credenciamento do Laboratório Carlos Chagas
junto ao Ipsemg, para os conveniados das cidades de Pratinha,
Campos Altos e Ibiá. (- À Comissão de Saúde.)

De Lucimeri Selivon, Chefe de Gabinete do Incra, prestando
informações relativas ao Requerimento nº 847/2007, da Comissão de
Direitos Humanos.

Do Sr. Jorge Henrique Schmidt, Subsecretário da Receita Estadual
em exercício, prestando informações relativas ao Requerimento nº
6.864/2006, da Comissão de Meio Ambiente.

Da Sra. Maria Tereza de Fátima, Secretária Executiva do
Governador, informando da impossibilidade de o Governador do
Estado participar do Congresso Internacional de Legística - Qualidade
da Lei e Desenvolvimento, promovido por esta Casa, e indicando o Sr.
Antonio Augusto Anastasia, Vice-Governador do Estado, para
representá-lo.

Do Sr. Gilson Pereira de Almeida, pleiteando seja incluída no Projeto
de Lei Complementar nº 27/2007 a readmissão dos servidores da área
de educação demitidos em 1996. (- Anexe-se ao Projeto de Lei
Complementar nº 27/2007.)

Do Sr. Jorge Luiz Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Bicas,
encaminhando requerimento apresentado pela Vereadora Joelma
Schettino Pereira, aprovado por unanimidade. (- Anexe-se ao Projeto
de Lei nº 637/2007.)

Do Sr. Luiz Antônio Souza da Eira, Secretário Executivo do
Ministério da Integração Nacional (2), dando ciência da liberação de
recursos financeiros em favor deste Estado, por intermédio da
Ruralminas. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do
art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do
Regimento Interno.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI Nº 1.563/2007

Declara de utilidade pública a Associação dos Poetas e Violeiros,
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com sede no Município de Paracatu.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Poetas

e Violeiros, com sede no Município de Paracatu.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de setembro de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A Associação dos Poetas e Violeiros é entidade civil,

sem fins lucrativos, que desenvolve importante trabalho de fins sociais
e assistenciais. A sua diretoria é constituída por pessoas de
reconhecida idoneidade, que desenvolvem atividades voluntárias.

A entidade está em funcionamento há 1 ano e 9 meses. Por sua
importância, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação
deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.564/2007
Declara de utilidade pública a Fundação Minas Novas - Hospital Dr.

Badaró Júnior, com sede no Município de Minas Novas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica  declarada de utilidade pública a Fundação Minas

Novas - Hospital Dr. Badaró Júnior, com sede no Município de Minas
Novas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de setembro de 2007.
Délio Malheiros
Justificação: A Fundação Minas Novas - Hospital Dr. Badaró Júnior,

com sede no Município de Minas Novas, é entidade de caráter
filantrópico, dotada de personalidade jurídica de direito privado,
fundada em 12/8/68 com o propósito de desenvolver ações nas áreas
de saúde e bem-estar social.

A Fundação tem por objetivos estatutários a criação e manutenção
de unidades hospitalares; o oferecimento de assistência médica e
ambulatorial; a realização de medicina preventiva e curativa; e o
desenvolvimento de campanhas que visam à educação sanitária,
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contando para tanto com atendimento ambulatorial, de urgência e
emergência (plantão 24 horas), laboratório de análises clínicas,
clínicas médica, cirúrgica, obstétrica, pediátrica, entre outras. Sua
importância para a cidade de Minas Novas, bem como de toda a
região, está estampada nos números, sendo que apenas no ano de
2006 foram beneficiados 87.807 pacientes. O hospital mantido pela
Fundação é o único a realizar atendimentos pelo Sistema Único de
Saúde - SUS.

Não existe óbice à declaração de utilidade pública da referida
entidade, visto que preenche todas as condições exigidas pela
legislação, devendo-se destacar a não-remuneração nem concessão
de vantagens ou benefícios, por qualquer forma ou título, a seus
diretores, conselheiros, sócios, instituidores, benfeitores ou
equivalentes; a destinação, em caso de dissolução ou extinção, do
eventual patrimônio remanescente a entidade registrada no Conselho
Nacional de Seguro Social ou a entidade pública; a idoneidade dos
seus Diretores e Conselheiros, votados e eleitos em assembléia-geral
legalmente constituída.

Portadora dos títulos de utilidade pública federal e municipal, cabe
ao Estado também reconhecer seus relevantes serviços prestados à
comunidade, razão pela qual se apresenta este projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.565/2007
Modifica a Lei nº 14.370, de 26 de julho de 2002, que dispõe sobre a

criação, a autorização de funcionamento, o acompanhamento, a
avaliação e o reconhecimento de cursos de graduação em Medicina,
Medicina Veterinária, Odontologia e Psicologia oferecidos por
instituições de nível superior do Sistema Estadual de Educação.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 14.370, de 26 de julho de 2002, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - A criação, a autorização de funcionamento, o

acompanhamento, a avaliação e o reconhecimento dos cursos de
graduação em Medicina, Medicina Veterinária, Odontologia,
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Psicologia, Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia,
Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia Ocupacional
oferecidos por estabelecimentos de ensino integrantes do Sistema
Estadual de Educação serão realizados pelo Conselho Estadual de
Educação, após manifestação do Conselho Estadual de Saúde.”.

Art. 2º - Acrescente-se à Lei nº 14.370, de 26 de julho de 2002, o
seguinte art. 2º-A:

“Art. 2º-A - O Conselho Estadual de Saúde terá o prazo de até cento
e vinte dias contados do recebimento do processo de criação,
autorização de funcionamento, acompanhamento, avaliação ou
reconhecimento de curso para emitir a manifestação a que se refere o
‘caput’ do art. 1°.

Parágrafo único - A manifestação a que se refere o “caput” do art. 1º
será precedida de parecer dos respectivos conselhos regionais de
fiscalização do exercício profissional dos cursos mencionados no art.
1º.”.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de setembro de 2007.
Eros Biondini
Justificação: Esta proposição tem por escopo aperfeiçoar a

legislação existente a respeito do processo de criação, autorização de
funcionamento, acompanhamento, avaliação e reconhecimento dos
cursos de graduação em Medicina, Odontologia e Psicologia. São
cursos na área da saúde, que, nos termos da legislação federal,
devem receber prévia manifestação das entidades representativas das
respectivas categorias profissionais para sua implementação.

As universidades e os centros universitários, em virtude das
prerrogativas de autonomia de que legalmente gozam, estão
dispensados do procedimento de autorização prévia de cursos
superiores, com exceção dos cursos de Direito, Medicina, Odontologia
e Psicologia.

No caso destes cursos, o procedimento de autorização depende de
deliberação do Conselho Nacional de Educação, bem como de
consulta prévia à Ordem dos Advogados do Brasil ou ao Conselho
Nacional de Saúde. Aliás, o Decreto nº 99.438, de 1990, em seu art.
3º, XVII, estabelece que àquele órgão colegiado compete deliberar
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sobre a necessidade de novos cursos na área da saúde. Tais cursos,
nos  termos  de  orientação da Secretaria de Educação Superior -
Sesu - do Ministério da Educação, estão agregados em blocos de
carreiras, considerando-se o critério utilizado pela Capes (Parecer
CES nº 434, de 1997). Vê-se que a legislação comporta mecanismos
mais complexos e democráticos concernentes à matéria, sem
embargo da competência institucional do Conselho Nacional de
Educação. Entendemos que o momento atual é oportuno para se
renovar o debate sobre a questão, razão pela qual contamos com os
nobres pares para que o projeto de lei ora apresentado tenha regular
tramitação e ampla aprovação nesta Casa Legislativa.

Encontra-se tramitando no Congresso Nacional, projeto de lei do
governo federal que trata da reforma universitária.

Diferentemente do Decreto nº 3.860, de 9/7/2001, que estabelecia
normas gerais para cursos de nível superior, o governo federal baixou
no dia 10 de maio o Decreto nº 5.773, que, além de revogar o decreto
anterior, dispõe sobre o exercício das funções de regulação,
supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos
superiores de graduação e seqüenciais no Sistema Federal de Ensino.

O objetivo do decreto é regulamentar pontos da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 1996) e da Lei nº
10.861, de 2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior - Sinaes -, fazendo a conexão entre as duas
normas. Não sem motivo, já está se tornando conhecido como
Decreto Ponte.

Não estamos tratando de assunto novo, pois o Decreto nº 3.860, de
9/7/2001, que dispõe sobre a organização do ensino superior, a
avaliação de cursos e instituições e dá outras providências, trata das
mesmas regras em seu art. 27. São questões a serem respondidas
quando do debate da reforma universitária no Congresso Nacional.

Desde a tramitação da Lei nº 14.370, de 26/7/2002, que a
proposição em comento visa modificar, entidades da sociedade civil já
se manifestam a favor de um acompanhamento eficaz da proliferação
desses cursos, cujos egressos lidarão diretamente com a saúde da
população.

No sítio do Ministério da Educação, justifica-se essa necessidade:
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“O Estado, amparado no seu papel regulador, deve garantir esse
princípio a qualidade dos cursos superiores, orientando a expansão de
forma ordenada ...”. E ainda: “A abertura de faculdades, centros e
universidades no Brasil nos últimos anos, nem sempre veio
acompanhada da devida avaliação e preocupação com a qualidade do
ensino, evidenciando uma fragilidade da capacidade de supervisão e
regulação do Estado”.

Sendo assim, contamos com o apoio de nossos nobres pares para a
aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação
para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.566/2007
Dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação dos Termos de Ajuste

de Conduta na imprensa oficial.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os Termos de Ajustamento de Conduta, ou Termos de

Compromisso, previstos na Legislação Ambiental, em especial nas
Leis nºs 7.772, de 1980; 14.181, de 2002; e 14.309, de 2002; somente
terão validade e produzirão efeito após sua publicação na íntegra no
órgão oficial “Minas Gerais”.

Art. 2º - O Termo de Ajustamento de Conduta versará
exclusivamente sobre medidas mitigadoras ou compensatórias, com
ações reparadoras em qualquer parte do território do Estado, sempre
com interesse ambiental, sendo vedada doação de qualquer tipo aos
órgãos ambientais oficiais do Estado.

Art. 3º - O pagamento das despesas com a publicação a que se
refere o “caput” do art. 1º será feito pelos órgãos responsáveis pela
elaboração do Termo de Ajustamento de Conduta ou Termo de
Compromisso, com recurso orçamentário próprio, vedada a
transferência do ônus da publicação para o compromitente.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 11 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada
Justificação: O projeto de lei em pauta obedece ao princípio

constitucional da publicidade, que deve nortear todos os atos da
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administração pública.
Além disso, a publicação dos Termos de Ajuste de Conduta - TAC -

na imprensa oficial permite uma maior transparência no acordo, já que
sua existência deixa de ser conhecida apenas pelas partes envolvidas
para encontrar-se ao alcance de toda a população. Dessa forma, o
povo poderá se inteirar sobre a conduta que originou aquele TAC,
abstendo-se, por meio de seu conhecimento, de praticar as mesmas
irregularidades. Por tais motivos, solicitamos apoio dos nobres
parlamentares à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Meio
Ambiente para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.567/2007
Declara de utilidade pública a Organização Não Governamental dos

Trabalhadores Desempregados do Brasil - Ongot -, com sede no
Município de Betim.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Organização Não

Governamental  dos  Trabalhadores  Desempregados do Brasil -
Ongot -, com sede no Município de Betim.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de setembro de 2007.
Rômulo Veneroso
Justificação: A Organização Não Governamental dos Trabalhadores

Desempregados do Brasil - Ongot -, entidade de direito privado, sem
fins lucrativos, fundada em 5/9/2003, no Bairro Guanabara, Município
de Betim, tem como finalidade o incentivo, o desenvolvimento, a
promoção e a assistência dos trabalhadores desempregados, visando
à reciclagem profissional, à integração e à inserção no mercado de
trabalho.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.568/2007
Dispõe sobre a cassação de alvará de funcionamento no caso que

menciona.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os hotéis, motéis e similares, ou qualquer outro

estabelecimento comercial que permitir o uso de suas dependências
para prática de atos de prostituição, pedofilia ou quaisquer outros atos
libidinosos que venham submeter crianças ou jovens ainda menores
ao constrangimento da exploração sexual terão o alvará de
funcionamento cassado pelo órgão competente do Estado a que
pertencer.

Art. 2º - O estabelecimento que tiver o alvará cassado em função do
uso indevido, conforme o “caput” do art. 1º, ficará impedido de se
restabelecer no mesmo ramo de atividade por dois anos.

Art. 3º - O estabelecimento infrator se submeterá, além de às
sanções legais pertinentes, ao código penal e ao Estatuto do Menor e
do Adolescente, à orientação educativa do Conselho Tutelar da
Criança e do Adolescente e fará doações de cestas básicas, a critério
do Conselho, à instituições de caridade, mormente as que abrigam
crianças e adolescentes.

Art. 4º - Qualquer pessoa física ou jurídica que comprovadamente de
alguma forma contribuir ou concorrer para a prática do crime previsto
no “caput” do art. 1º, seja no transporte, no aliciamento ou por outro
meio escuso, sofrerá as penalidades previstas em lei, além das
contidas no “caput” do artigo anterior e pagará multa que será
estabelecida em regulamento próprio.

Parágrafo único - Se o transporte utilizado, sabidamente de forma
indevida, for táxi, o condutor infrator perderá a licença, além de ter sua
Carteira Nacional de Habilitação suspensa por um ano. Para qualquer
outro transporte, o condutor infrator terá sua CNH suspensa por igual
período. Em ambos casos, os infratores sofrerão as sanções previstas
no artigo terceiro desta lei, além das já cominadas no texto legal
superior.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, e sua
regulamentação se dará em noventa dias.

Sala das Reuniões, 11 de setembro de 2007.
Walter Tosta
Justificação: O projeto de lei que apresentamos tem por objetivo

ajudar a polícia a desmanchar o que é hoje uma rede internacional de
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prostituição, com a dolorosa e vergonhosa exploração sexual de
menores. Punindo com rigor os estabelecimentos comerciais que
permitem o uso de suas dependências para este fim, com a cassação
do alvará de funcionamento, é de esperar que sejam mais cuidadosos
e reflitam melhor antes de praticarem atos delituosos. É sabido que
pessoas concorrem para a prática de tal crime e acabam por formar
quadrilhas organizadas, o que de certa forma dificulta a ação da
polícia. Assim, com o fim de quebrar essa cadeia de delinqüentes, é
que proponho punição para todos os envolvidos, seja no aliciamento,
no transporte ou no uso do local. Peço, pois, apoio dos nobres pares
para aprovação do projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Trabalho e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.569/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Oficiais da Reserva

do Exército Brasileiro - Aoreb -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Oficiais da Reserva do Exército Brasileiro - Aoreb -, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de setembro de 2007.
Wander Borges
Justificação: As Forças Armadas são uma instituição nacional,

permanente e regular, organizada com base na hierarquia e na
disciplina. São compostas pelo Exército, pela Marinha e pela
Aeronáutica, destinando-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes
constitucionais, da lei e da ordem.

Depois de toda uma vida de devoção integral e prestação de
serviços à Pátria, anualmente inúmeros militares passam para a
reserva. Contudo, esta transição representa um forte impacto na vida
dos militares e de suas famílias, pois todo o treinamento recebido não
tem o condão de prepará-los para momento tão delicado de sua vida,
tendo em vista que a incorporação ao Exército representa uma
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significativa mudança de concepção, alterando sua forma de sentir,
pensar e encarar o mundo. Não se pode olvidar que o Exército de hoje
foi construído pelo de ontem, que a ativa um dia se tornará reserva e
que, regidas pela hierarquia e pela disciplina, a ativa e a reserva
caracterizam um todo inseparável e coeso. A Associação dos Oficiais
da Reserva do Exército Brasileiro - Aoreb - é uma entidade civil, sem
fins lucrativos, fundada em 30/12/2003, com o escopo de promover e
intensificar a aproximação, a cooperação e a solidariedade entre seus
associados para o fortalecimento e o prestígio do Corpo de Oficiais da
Reserva do Exército Brasileiro.

Cumpridos todos os requisitos legais, contamos com o apoio desta
Casa para o reconhecimento do nobre trabalho desenvolvido pela
entidade.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.570/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Barraqueiros da Área

Externa do Mineirão - Abaem -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Barraqueiros da Área Externa do Mineirão - Abaem -, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de setembro de 2007.
Wander Borges
Justificação: Desde a época da colonização portuguesa, constata-se

no Brasil a presença do vendedor ambulante, praticando-se a
mercância pelo oferecimento de tecidos e alimentos nas ruas. O
crescimento das cidades corroborou com o aumento desta categoria,
e assim surgiram os pipoqueiros, os vendedores de loteria, os
feirantes, etc.

Posteriormente, deu-se o crescimento do setor informal, decorrente
da grave crise econômica, motivadora da eliminação de postos de
trabalho, conforme estudos divulgados pela Central de Apoio ao
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Trabalhador. Cerca de 12% dos trabalhadores informais são
pequenos empregadores e mantém até cinco postos de trabalho.

A Organização Internacional do Trabalho atesta que o crescimento
do trabalho informal no país deriva tanto da necessidade de
sobrevivência como da opção de vida de trabalhadores que preferem
desenvolver seu próprio negócio.

Conforme os estudos divulgados pela Central de Apoio ao
Trabalhador, 67% dos informais são jovens e estão na faixa etária de
18 a 39 anos, sendo que, deste total, 45% possuem tão-somente o
Ensino Fundamental completo.

Com o escopo de contribuir para a valorização da atividade
desenvolvida pelos ambulantes, seu reconhecimento e a
regularização da classe dos vendedores informais, foi fundada em
23/6/2000, a Associação dos Barraqueiros da Área Externa do
Mineirão - Abaem - entidade civil, sem fins lucrativos.

A análise das finalidades contidas em seu estatuto revela que seu
principal objetivo consiste na defesa dos direitos dos barraqueiros,
motivo pelo qual as atividades da Associação voltam-se para o
desenvolvimento do setor informal, com ações direcionadas à garantia
de trabalho e renda à população vulnerabilizada, contribuindo para a
melhoria da qualidade de vida das famílias que vivem desse ofício.

Cumpridos todos os requisitos legais, contamos com o apoio desta
Casa para o reconhecimento do nobre trabalho desenvolvido pela
entidade.

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

REQUERIMENTOS
Nº 1.116/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita

seja formulado voto de congratulações com a Associação do Pessoal
da Caixa Econômica Federal pelos 20 anos de sua fundação. (- À
Comissão do Trabalho.)

Nº 1.117/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Município de Caxambu
pelo transcurso do 106º aniversário de sua emancipação. (- À
Comissão de Assuntos Municipais.)
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Nº 1.118/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Sr. Paulo Rodrigues
Rosa por ter sido agraciado com o Colar do Mérito Joaquim José da
Silva Xavier - Tiradentes. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.119/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Sr. Eli Lucas de
Mendonça por ter sido agraciado com o Colar do Mérito Joaquim José
da Silva Xavier - Tiradentes. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 1.120/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Gen. João Roberto de
Oliveira por ter sido agraciado com o Colar do Mérito Joaquim José da
Silva Xavier - Tiradentes. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.121/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Sr. Roberto Alfeu Pena
Gomes, Presidente do CDL - BH, por ter sido agraciado com o Colar
do Mérito Joaquim José da Silva Xavier - Tiradentes. (- À Comissão
de Turismo.)

Nº 1.122/2007, do Deputado Eros Biondini, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com os Conselhos Federal e
Regional de Medicina Veterinária pela comemoração do Dia do
Médico Veterinário. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 1.123/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Companhia Brasileira de
Metalurgia e Mineração - CBMM - pelo recebimento da 25ª Medalha
de Ouro da Associação Brasileira de Metalurgia e Materiais - ABM. (-
À Comissão de Turismo.)

Nº 1.124/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Município de Itabirito pelo
transcurso do 84º aniversário de sua emancipação. (- À Comissão de
Assuntos Municipais.)

Nº 1.125/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Rodrigo Luiz de Araújo
Oliveira Batista, representante da OAB Jovem da 62ª Subseção da
Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Minas Gerais -, pelo
recebimento da Medalha Desembargador Alyrio Cavallieri. (- À
Comissão de Administração Pública.)
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Nº 1.126/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o 6º Batalhão da PMMG de
Governador Valadares pela passagem dos 55 anos de sua criação. (-
À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.127/2007, da Comissão de Educação, em que solicita seja
formulado apelo ao Governador do Estado, aos Secretários de
Educação e de Ciência, Tecnologia, bem como aos Reitores da
Unimontes e da Uemg com vistas a que prestem informações sobre
os procedimentos adotados para a efetivação dos professores
designados das mencionadas instituições de ensino superior.

Nº 1.128/2007, da Comissão de Educação, em que solicita seja
formulado apelo à Reitora da Uemg com vistas a que preste
informações sobre os motivos da não-nomeação de docentes
aprovados em concurso público realizado por essa instituição de
ensino superior.

Nº 1.129/2007, da Comissão de Educação, em que solicita seja
formulado apelo à Secretária de Educação com vistas a que preste
informações sobre a previsão do início e do término das obras de
reforma da Escola Estadual Pedro II, assim como do retorno das aulas
na mencionada escola.

Nº 1.130/2007, da Comissão de Educação, em que solicita seja
formulado apelo à Reitora da Uemg com vistas a que preste
esclarecimentos sobre a pontuação atribuída aos cursos de Mestrado,
Doutorado e Especializações em concursos públicos para o cargo de
Docente.

Nº 1.131/2007, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas a
que preste informações sobre os convênios firmados com a
BHTRANS, discriminando os valores repassados e o patrimônio
adquirido. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

Comunicações
- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Hely

Tarqüínio.
Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1º do art. 22 do
Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para a
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realização de homenagem às vítimas de atentados terroristas.

ATA DA SOLENIDADE REALIZADA NA 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 11/9/2007
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Composição da Mesa - Registro de presença - Destinação
da interrupção dos trabalhos ordinários - Execução do Hino Nacional -
Palavras do Deputado Célio Moreira - Exibição de vídeo - Palavras do
Sr. Hudson Zanone Martins de Brito - Apresentação musical - Rito em
homenagem à paz - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Sr.
Sebastião Braga.

Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.

Hudson Zanone Martins de Brito, Coordenador da Amisrael em Belo
Horizonte; Adalberto Soares Alves, Governador do Lions Clube 4;
Sebastião Braga, Diretor Internacional do Lions Clube; e Deputado
Célio Moreira, autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença do Exmo. Sr. Marcos Duarte,

Vice-Governador do Distrito Lions Clube 4.
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - A Presidência registra a

presença do Deputado Federal por Pernambuco Bruno Cavalcânti de
Araújo, que se faz presente para nossa alegria. Nossos aplausos, e
que V. Exa. tenha uma boa estada em Minas Gerais.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O locutor - Destina-se esta parte da reunião a realização de

homenagem às vítimas de atentados terroristas.
Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Célio Moreira
Exmos. Srs. Deputado Doutor Viana, 1o-Vice-Presidente da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, representando o
Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente desta Casa; Hudson
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Zanone Martins de Brito, Coordenador da Amisrael em Belo Horizonte;
Adalberto Soares Alves, Governador do Lions Clube 4; Sebastião
Braga, Diretor Internacional do Lions Clube; Deputadas; Deputados;
autoridades presentes; convidados; funcionários da Casa;
telespectadores da TV Assembléia.

Esse 11 de setembro é uma data triste, uma página sombria na
história da humanidade, não apenas porque soterrou sobre os
escombros de duas torres milhares de vidas humanas, mas porque
explicitou a face de um mundo em risco iminente, onde se busca
manter a paz pela força.

O que nos reúne nesta Casa hoje, neste momento, é o sentimento
de pesar, de solidariedade aos milhões de irmãos e irmãs em todo o
mundo, que, vitimados pelo extremismo, pela ignorância e pela
ganância, tiveram suas vidas ceifadas prematuramente.

Não nos basta, contudo, cultivar na memória aquela triste manhã de
setembro. É preciso que trabalhemos pela exclusão de possíveis
cenas como aquelas e tantas outras que, com menos destaque,
massacram irmãos e irmãs nossos em todo o mundo.

Este ato, que se realiza simultaneamente em todo o Brasil e em 23
países do mundo, pode parecer uma gota d’água lançada no oceano,
mas é parte de nossa contribuição para tornarmos esse mundo mais
humano. Se um atentado terrorista nasce da vontade individual, atinge
o coletivo e se torna realidade, então por que não haveremos de
acreditar que essa mesma trajetória pode conduzir o mundo à tão
desejada paz?

Ao longo dos séculos o homem produziu tragédias inesquecíveis
como a bomba atômica sobre Hiroshima, o holocausto, o “apartheid” e
tantas outras. Mas hoje vivemos uma realidade preocupante, porque o
terrorismo está em curso. As nações assistem perplexas a ataques
terroristas com carros-bomba, homens-bomba, chacinas, torturas,
assassinatos em série, ataques com armas biológicas, explosões
provocadas em locais de grande aglomeração, ameaças veladas de
ataques nucleares e de sabotagens cibernéticas. São, enfim, atos de
violência de toda ordem, física e psicológica, em nome de causas
religiosas, étnicas, políticas e sociais.

No rol das armas geradoras de violência, está também a droga, que
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transformou este país em campo de guerra, em estado de guerrilha
urbana, que vitima jovens e crianças todos os dias. A maioria de
vocês deve ter assistido ontem, nos noticiários, a um vagão de trem
ser metralhado em uma favela do Rio de Janeiro, transportando dois
Ministros e um Secretário de Governo. Infelizmente, o governo federal
reduziu recursos até mesmo para o combate à violência no País, cujo
caminho da paz pode ser traçado com melhor educação e geração de
empregos.

Assim como os terroristas acreditam no seu ideal, na nobreza de
suas idéias e na justeza de suas condutas violentas, os pequenos
traficantes também, os chamados “aviõezinhos”, instrumentos de
manobras nas mãos dos grandes traficantes, acreditam que sua
conduta é justificada pela causa da sobrevivência.

Não podemos nos acostumar à tragédia, à dor, à miséria em que a
humanidade se afunda. Precisamos enfrentar tudo isso
individualmente, ensinando, promovendo e plantando a paz. Temos
de acreditar no sonho de viver em um mundo de respeito à natureza,
de amor real a si mesmo e ao próximo.

Não raro escutamos notícias como: “Suicida faz explodir ônibus em
Telavive”, “Trem vai pelos ares em Paris”, “Carro-bomba mata perto
de Argel”, “Vírus de Antraz espalhados pelas ruas de Tóquio”, “No
Peru uma mina explode sob um caminhão”, “Na Colômbia um ataque
a dinamite”.

O contágio é universal. Suíça, Albânia, Inglaterra, Paquistão,
Áustria, Etiópia, Espanha, Sri Lanka, Israel. Nenhuma parte do planeta
está imune a atentados terroristas, em grande parte alimentados pela
opressão das potências e subsidiados pelo comércio de armas.

A capacidade do homem em sua criatividade infelizmente tende
mais para o mal do que pela busca de sua felicidade. Todas as formas
de ódio alimentadas por gerações e gerações ajudam a manter o
terrorismo atuante, seja ele político, seja religioso, seja étnico. Apenas
para ilustrar, podemos citar alguns casos que abalaram o mundo: em
1986, um terrorista árabe fez explodir um Boeing em que viajava,
matando 166 pessoas; em 1988, uma bomba explodiu em um avião
sobre uma cidade escocesa, matando 270 pessoas; nos Estados
Unidos, em 1994, a Ku Klux Klan, uma das 17 mil organizações
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racistas atuantes no país, cometeu 18 assassinatos, 146 agressões,
228 atos de vandalismo e provocou 12 incêndios; em março de 1995,
uma seita apocalíptica japonesa cometeu um atentado com gás
venenoso no metrô de Tóquio, matando 12 pessoas e intoxicando
cerca de 5 mil.

Em abril de 1997, num massacre de 31 civis na Argélia, 3 mulheres
grávidas tiveram o ventre aberto e os fetos arrancados; em novembro
de 1997, um ataque islâmico a um grupo de turistas no Egito deixou
57 mortos - os terroristas dançavam entre os cadáveres gritando “Alá!
Alá!” -; no dia 11/9/2001, o mundo assistiu estarrecido ao atentado às
torres gêmeas do World Trade Center, em Nova Iorque - mais de
2.700 pessoas morreram; e no dia 22/7/2006, o brasileiro Jean
Charles de Menezes foi assassinado por policiais britânicos, que o
confundiram com um terrorista.

Esses são apenas alguns exemplos das tantas ações terroristas que
marcaram os séculos XX e XXI. Porém, se de um lado o terrorismo
cresce, de outro os movimentos pela paz se fazem ouvir.
Associações, organizações não governamentais, ONGs, ações
internacionais, comitês e entidades unem-se pela paz.

Amisrael, O Mensageiro da Paz, é uma organização não
governamental, que quero aqui citar, uma ONG, com atuação
internacional em prol da paz entre os povos e nações. Ela foi criada
em junho de 2005, e seu idealizador e fundador foi o Dr. William Soto
Santiago. É uma associação civil, de direito privado, de caráter
sociocultural educacional, sem fins lucrativos. Com sede
administrativa em Brasília, congrega pessoas de todos os países,
raças, religiões e credos que se identificam com os ideais da Amisrael,
disposta a repudiar o terrorismo e a promover incondicionalmente a
paz.

A administração da entidade é exercida pelo seu Diretor
Internacional, Dr. William Soto Santiago, encarregado de representá-la
em todos os eventos e perante todas as esferas governamentais e
institucionais, podendo delegar essa função a quaisquer de seus
Diretores ou delegados.

A instituição não possui vínculo com nenhuma religião ou ideologia
política. Por meio de suas delegações e voluntários, organiza e
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promove eventos e projetos de cunho pacífico nos diferentes países
da América, Europa, Ásia, África e Oriente Médio. Atua como
catalisadora para dissolução de problemas que sirvam de obstáculos
para a paz, sejam diplomáticos, sejam comerciais, sejam culturais,
sejam sociais. Para isso, também trabalha em parceria com outras
instituições, organismos de todas as esferas governamentais e outras
ONGs na organização e na promoção de eventos e projetos, com o
objetivo de aumentar a abrangência e potencializar os resultados
obtidos. Os valores fundamentais da Amisrael são amor, verdade,
justiça, tolerância, respeito, solidariedade e paz.

A Amisrael, aqui em Belo Horizonte, é coordenada pelo nosso amigo
Hudson Zanone Martins de Brito. Com muita honra o recebemos no
nosso gabinete e propusemos fazer uma reflexão neste dia de hoje.

E o que essas pessoas, às quais nos juntamos, buscam é a
reconstrução de um mundo melhor. Nossa luta é pelo incentivo à
solidariedade, ao amor e principalmente à tolerância com os
desiguais. Nosso desejo é o de que este país, tão abençoado por sua
natureza, na qualidade de seu povo, seja também exemplo da paz. A
dor de nossas mães não é diferente. E que a paz esteja em todos nós.

Quero encerrar esta fala citando versos do compositor e cantor
Renato Teixeira: “É preciso amor pra poder pulsar / é preciso paz pra
poder sorrir / é preciso chuva para florir. / Todo mundo ama um dia /
todo mundo chora / um dia a gente chega / no outro vai embora. /
Cada um de nós compõe a sua história. / Cada ser em si carrega o
dom de ser capaz / e ser feliz”.

Agradeço a presença de todos vocês e meus cumprimentos àqueles
que nos acompanham pela TV Assembléia. Hoje a TV Assembléia
transmite para mais de 200 cidades. Ela está transmitindo ao vivo,
levando para as famílias dessas residências esse incentivo de
promover a paz, o amor ao próximo. Que Deus nos abençoe, e que
todas as vezes que nos aproximarmos de qualquer pessoa ela possa,
verdadeiramente, sentir a presença de Deus na nossa pessoa; que
transmitamos paz, amor e carinho. Vamos produzir mais alimentos,
menos armas, vamos produzir mais amor. Muito obrigado.

Exibição de Vídeo
O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo sobre as
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vítimas de atentados terroristas.
- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Sr. Hudson Zanone Martins de Brito
Exmo. Sr. 1º-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa do Estado

de Minas Gerais, Deputado Doutor Viana, autor do requerimento que
deu origem a esta solenidade; Exmo. Sr.Deputado Célio Moreira; Sr.
Sebastião Braga, Diretor Internacional do Lions Clube; Sr. Adalberto
Soares Alves, Governador do Lions Clube 4; senhoras e senhores,
boa tarde.

Hoje, 11/9/2007, é um dia para se lembrar. Há exatos seis anos,
também numa terça-feira, acontecia uma das maiores tragédias do
mundo, o atentado às torres do World Trade Center em Nova York,
Estados Unidos, que matou cerca de 3 mil pessoas, ferindo outras
tantas e marcando a vida de milhões de seres humanos, entre
parentes e amigos das vítimas, moradores da região e cidadãos do
mundo inteiro, que assistiram chocados àquela barbárie pela
televisão.

Hoje é dia de trazer à tona lembranças de um 11 de setembro para
que possamos prestar homenagens póstumas às milhares de pessoas
que naquela manhã tiveram suas vidas tomadas pela violenta ação de
homens suicidas e assassinos que, após seqüestrarem dois aviões,
lançaram-nos contra as torres gêmeas, espalhando o terror pela terra.
Eles não escolheram quem matar. Ali havia pessoas de 60
nacionalidades, de diversas raças, crenças, idades e posições sociais,
indivíduos que não imaginavam que o fim para eles chegaria por meio
de um atentado. Os terroristas simplesmente tinham o alvo e o desejo
de impactar o mundo, na tentativa de provar que atos como esse
intimidam nações e as levam a seguir ideologias ou credos seguidos
por eles.

A Amisrael, O Mensageiro da Paz, uma jovem instituição não
governamental, idealizada e fundada pelo Dr. William Soto Santiago,
surgiu justamente com o objetivo de trabalhar contra atitudes como
essa. Por meio da implantação e manutenção da paz, ao inserir uma
cultura pacífica e de não-violência na cultura de cada país e de cada
povo, luta, dia após dia, pelos valores que julga fundamentais para a
boa convivência: amor, verdade, justiça, tolerância, respeito,
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solidariedade e paz. Neste dia, por meio dos Agentes da Paz,
voluntários atuantes em cinco continentes, mostra, consternada, o seu
repúdio por ações terroristas, guerras, assassinatos e qualquer outro
tipo de violência contra o indivíduo e a humanidade.

Assim, os Agentes da Paz fazem aqui sua homenagem às tantas
vítimas de atentados e conflitos ocorridos pelo mundo, rememorando
o evento trágico no World Trade Center. Sabemos que isso não trará
de volta as pessoas que ali desapareceram, mas, ao reconhecermos
que um ato como esse pode ser evitado, se juntos todos lutarem por
um mundo pacífico, respeitando o direito do outro em seus valores,
crenças e culturas, teremos a segurança e a tranqüilidade de viver e
de ter a quem amamos nas mesmas condições. Isso porque, vivendo
coletivamente, cada um deve aprender a ver o próximo como parte de
si, entender que a diferença existe não por um ser melhor que outro,
mas porque a diversidade se completa e é efetiva a partir do momento
em que se convive pacificamente. Parece utópico, é verdade, mas
todo sonho é possível; e, desde que tenhamos homens conscientes
da responsabilidade individual de exercer a paz no meio em que
vivem, o desejo de ter um lugar melhor para se viver poderá tornar-se
realidade.

É o que a Amisrael deseja, com todo o coração. Que um dia a
humanidade possa dizer: vivemos em paz!. Obrigado.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvirem o toque do “shofar”,

por Ricardo Stengel, Diretor da Congregação Israelita Mineira.
O Sr. Ricardo Stengel - O som do “shofar” evoca uma espécie de

sentimento de profundo pesar pelas más ações cometidas no
passado. Deus perdoa o passado ao se tomarem boas decisões para
o futuro. Essa é a mensagem final do “shofar”, a do perdão divino.

São três toques diferentes: “tekiá”, um som contínuo, como um longo
suspiro; “shevarim”, três sons interrompidos, como soluços; e “teruah”,
nove sons bem curtos, como suspiros entrecortados em prantos.

O som de “shofar” é um toque longo, chamado “tekiá guedolá”, ou
grande toque. Esse som não representa soluço, suspiro ou lamento,
mas um grito de triunfo e alegria, por se estar confiante de que Deus
aceitou o arrependimento.
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“Baruch ata Adonai, Elohênu mélech haolam, asher Kideshánu
bemitsvotáv, vetsivánu lishmôa cól shofar.”

“Bendito sejas Tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos
santificaste com Teus mandamentos e nos ordenaste ouvir a voz do
‘shofar’.”

- Procede-se à apresentação musical.
Rito em Homenagem à Paz

O locutor - Convidamos os presentes a fazer 1 minuto de silêncio em
homenagem às vítimas de atentados terroristas.

- Procede-se à homenagem.
O locutor - A Amisrael convida as autoridades e o público presente a

se juntarem ao Deputado Célio Moreira e aos demais membros da
Mesa, numa homenagem à paz e às vítimas de atentados terroristas
em diversas nações, a depositarem as rosas ao lado da tela Paz no
Mundo, do artista Sinval Fonseca.

- Procede-se ao depósito de flores.
Palavras do Sr. Presidente

Exmo. Deputado Célio Moreira, que, num momento de grande
lucidez, redigiu e apresentou o requerimento, aprovado por
unanimidade, que deu origem a esta solenidade; Sr. Hudson Zanone
Martins de Brito, Coordenador da Amisrael em Belo Horizonte, na
pessoa de quem cumprimento todos os demais componentes dessa
instituição; companheiros Leão Adalberto Soares Alves, nosso ilustre
Governador do Lyons, LC 4, e Sebastião Braga, nas pessoas de
quem, também, cumprimento os demais companheiros leões e as
domadoras aqui presentes; Sras. Deputadas e Srs. Deputados,
imprensa, telespectadores que nos vêem pela TV Assembléia, público
das galerias, funcionários da Casa, neste dia, lembramos o sexto
aniversário do trágico acontecimento ocorrido em 11/9/2001, uma das
mais cruéis ações terroristas de toda a história. Além do ataque ao
Pentágono, em Washington, eram postas abaixo as torres gêmeas do
World Trade Center, em Nova Iorque, um dos maiores símbolos da
grandeza norte-americana. Desde então, todos nós sofremos, de
alguma forma, as conseqüências do ato reivindicado pela organização
Al-Qaeda. As guerras no Iraque e no Afeganistão, a prisão de
Guantânamo e a insegurança dos viajantes na maior parte dos
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aeroportos do mundo tornaram o planeta por inteiro refém de uma
sensação partilhada de insegurança. Cerca de 3 mil vítimas fatais
construíram um trauma ainda presente, sobretudo em Nova Iorque,
presenciado não só pelos familiares dos mortos como por todos os
que, perplexos, viram, praticamente ao vivo, a tragédia ocupar as telas
dos aparelhos de televisão. Reviver essa data, ainda que aos
solavancos a vida avance, faz ressoar as mesmas e dolorosas
lembranças. As obras no local da tragédia não só mudarão a
paisagem da cidade norte-americana como, depois de prontas,
amenizarão finalmente o teor dessas recordações. Contudo, não
apagarão jamais os sentimentos de tristeza, de luto e a agonia
pessoal das testemunhas, inocentemente atingidas por um desumano
ato ideológico.

O terrorismo deve ser repudiado pela ameaça à própria democracia
participativa e ao sistema legislativo que a garante e do qual,
honrosamente, fazemos parte. O espectro do terrorismo mundial
assombra nosso presente e também nosso futuro, quando a guerra
das imagens e dos discursos avança em todos os sentidos, criando
medo e desestabilizando a crença nas relações harmônicas e
pacíficas no seio da humanidade. O terrorismo de fundo religioso e
fundamentalista desconhece a grande experiência moderna da
democracia, sem dúvida a maior conquista da modernidade e do
iluminismo.

Seis anos passados depois daquele dia de horror, vale ressaltar o
aspecto heróico e solidário dos bombeiros e policiais empenhados no
resgate das vítimas e que ajudaram, com risco da própria vida, na
saída das pessoas que trabalhavam nas torres. O século XXI,
dramaticamente iniciado com esse fato, marca-se pela conturbação
das relações mundiais, criando um capítulo torturado da história. Em
nome da paz e do planeta Terra, em nome da solidariedade e da
tolerância, em memória de tantas vítimas inocentes, repudiamos, pela
liberdade e pela democracia, todo e qualquer ato terrorista.

Finalizando nossas palavras, queremos desejar muito êxito a toda
organização e a todas as pessoas que, em qualquer canto do planeta,
se empenhem em prol da paz e da união entre os povos. Muito
obrigado.
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Palavras do Sr. Sebastião Braga
Exmo. Sr. Deputado Doutor Viana, Vice-Presidente desta

Assembléia Legislativa e Presidente destes trabalhos; Exmo. Sr.
Deputado Célio Moreira, que promoveu a organização desta reunião
especial; caríssimos amigos da Amistad; caríssimos companheiros
Leões; Deputados presentes; senhoras e senhores, é para nós,
pessoalmente, e para a Associação Internacional do Lions Club uma
honra estarmos aqui abraçados a essa ONG, que propugna pela paz,
e ao poder público, por meio da Assembléia Legislativa.

Quero dizer-lhes que a nossa satisfação é grande, porque estamos,
no mundo inteiro, trabalhando por isso. Somos 1.400.000 pessoas, em
200 países. A Associação Internacional do Lions Clube é reconhecida
pela ONU como a maior ONG hoje existente, estando acima da
Unesco, da Unicef e de outras ONGs.

O nosso pensamento é principalmente na defesa da paz,
propugnando pelos princípios de bom governo e boa cidadania. A
melhor forma de vencermos crises e crescermos pessoal e
profissionalmente é ajudando uns aos outros a crescermos como
seres humanos, respeitando as individualidades e descobrindo o que
cada um tem de melhor.

Como dizia o escritor Luciano de Crescenzo: “Somos todos anjos de
uma asa só, por isso só podemos voar abraçados uns aos outros”. Só
estaremos solidários e abraçados uns aos outros se estivermos em
paz. A paz foi um dos temas de nosso discurso como Diretor
internacional e orador oficial das convenções em todos os países
pelos quais passamos.

O maior serviço que nós, Leões, poderemos prestar hoje, no mundo,
é o de sermos os paladinos da paz, como bem definiu a ONU. Felizes
são os que promovem a paz, porque eles serão chamados os filhos de
Deus. É uma prédica da campanha da fraternidade.

Já cantava John Lennon: “Tudo o que estamos dizendo é dê uma
chance à paz”. Mas, afinal, qual é paz que nós, Leões, almejamos?
Paz não é apenas a ausência de guerra entre os países. Paz é
probidade e decência na gestão da coisa pública e na realização do
bem comum. Paz é garantia de que todas as pessoas tenham
moradia, comida, roupa, educação, saúde, amor e compreensão. Que
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tenham oportunidade de serem felizes. Paz e felicidade andam de
mãos dadas e não podem se separar. Uma não subsiste sem a outra.

Paz é a busca da serenidade dentro da gente para viver, com
alegria, os bons momentos. É ter força e boas idéias para enfrentar os
problemas e resolver as dificuldades do dia-a-dia. É a tranqüilidade
interior e a alegria de se levantar de manhã e sair de peito aberto para
o trabalho, para a escola, para o clube. É encontrar pessoas, sorrir
para elas, conversar e sentir-se bem em um ambiente freqüentado.
Paz é também a defesa do meio ambiente e da terra em que vivemos.

Mas, para que as sementes da paz germinem em toda a terra, é
necessário encontrar semeadores de boa vontade, como os Leões e
os amigos da Amistad, e terreno cultivável e fértil, onde a justiça e a
fraternidade se desenvolvam em um clima que favoreça o eqüitativo
crescimento de todos. Mas dirão os céticos: “Como falar de paz
quando se vive em um mundo que promove a guerra, que mutila,
mata, gera ódio e vinganças e cria massa de gente faminta, de pobres
esfarrapados, crianças assustadas, pessoas tristes e sem perspectiva
de um futuro melhor; em um mundo em que a sanha da marginalidade
enfrenta os meios de repressão impotentes, deixando um rastro de
destruição, sangue e vítimas inocentes?”.

Pois bem, meus caros amigos, é nesse panorama quase sem
esperança que um novo mundo está por surgir, e, com a aurora de
paz, renasce a solidariedade leonística e a dos mensageiros da
Amisrael, pregando a partilha do amor entre os diferentes povos.

É a paz que nasce nos escombros da guerra; é o novo tempo de
construir o que foi destruído; é o convite para que todos se unam num
mutirão de paz. Vamos dar as mãos para ajudar aqueles que
engrandecem a existência humana, oferecendo nossa colaboração na
tarefa de promover as vidas que o egoísmo e a ambição mutilam.
Sejamos artífices da paz na luta pelo engrandecimento da dignidade
humana dos que foram excluídos pelo desamor e pela injustiça.
Sejamos semeadores da paz!

William Shakespeare, na obra “Henrique VIII”, já dizia: “São benditos
os que trabalham para a paz na terra”. O Papa João Paulo II, ao
celebrar o Ano-Novo em 1979, proclamava: “Bem-aventurados os que
trabalham pela paz”.
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Cremos que o destino da humanidade esteja em jogo e a única
alternativa seja a paz. Para revertermos o curso da história, essa é a
hora e a vez dos homens de boa-vontade, dos leões e dos amigos da
Amisrael, como construtores da catedral da fraternidade e da paz.
Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os
agradecimentos pela honrosa presença e comunica que a tela “Paz no
Mundo”, do artista Sinval Fonseca, ficará exposta por alguns dias na
Câmara Municipal de Belo Horizonte e, em seguida, voltará como
patrimônio para a Assembléia, como doação da ONG.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Estão reabertos os

nossos trabalhos ordinários.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos, e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 12, às 9 e
às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a
reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 33ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/9/2007

Presidência do Deputado Doutor Viana
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Deputado Fábio Avelar - Exibição de vídeo -
Entrega de placa - Palavras do Sr. Ney Moreira Bruzzi - Apresentação
musical - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Doutor Viana - Fábio Avelar - João Leite.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h15min, declaro
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aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado João Leite, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Ney
Moreira Bruzzi, Presidente fundador da Construtora Caparaó;
Teodomiro Diniz Camargos, Vice-Presidente da Fiemg, representando
a Fiemg; Isabela Gontijo Bruzzi Berquó, Diretora Financeira da
Construtora Caparaó; Luiz Antônio Senna de Lima, Diretor Técnico da
Construtora Caparaó; Maria Cristina Oliveira Moura Valle, Diretora de
Projetos e Planejamento da Construtora Caparaó; Walid Saab, Diretor
Administrativo e Comercial da Construtora Caparaó; e Deputado Fábio
Avelar, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença dos Exmos. Srs. Paulo César de

Oliveira, Diretor-Geral da revista “Encontro”; Eujácio Antônio Silva,
Diretor do jornal “Edição do Brasil”; e Humberto Filho, Diretor do
“Jornal da Cidade”.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Construtora

Caparaó pelo transcurso de seus 50 anos de fundação.
Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Fábio Avelar
Boa-noite a todos e a todas. Inicialmente, quero cumprimentar o

nosso querido amigo Deputado Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que nesta
oportunidade representa o Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho;
o nosso homenageado, Ney Moreira Bruzzi, Presidente fundador da
Construtora Caparaó; Sr. Teodomiro Diniz Camargos, Vice-Presidente
da Fiemg; Sra. Isabela Gontijo Bruzzi Berquó, Diretora Financeira da
Construtora Caparaó; Luiz Antônio Senna de Lima, Diretor Técnico da
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Construtora Caparaó; Maria Cristina Oliveira Moura Valle, Diretora de
Projetos e Planejamento da Construtora Caparaó; e Walid Saab,
Diretor Administrativo e Comercial da Construtora Caparaó. Nas
pessoas dos meus amigos Paulo César de Oliveira, Diretor-Geral da
revista “Encontro”, e Eujácio, do jornal “Edição do Brasil”,
cumprimento toda imprensa presente. Neste momento, quero também
fazer referência ao ex-Deputado Otacílio Miranda e cumprimentar os
telespectadores da TV Assembléia e as demais autoridades
presentes.

Senhoras e senhores, meio século de crescimento e de realizações.
Esta reunião especial tem por finalidade prestar uma justa
homenagem ao cinqüentenário da Construtora Caparaó S.A., empresa
que é exemplo de excelência no ramo da construção civil, em obras
próprias, residenciais e comerciais, com ênfase de qualidade em
acabamentos e pontualidade na entrega de seus empreendimentos.

É motivo de orgulho para todos nós a história dessa organização
construída pelo ideal, dedicação, competência e energia criadora de
seus dirigentes e funcionários. A Caparaó é, portanto, o resultado da
fé de seus fundadores no Brasil, edificada a partir de 1957 sob a
inspiração dos engenheiros Raymundo Wilson de Assis e Ney Moreira
Bruzzi, que, com seus conhecimentos técnicos e dedicação,
desenvolveram um verdadeiro processo de transformação na
paisagem urbana mineira e nacional.

Inicialmente, a Caparaó concentrou as suas atividades na
construção de unidades residenciais no interior do Estado. Em rápida
expansão de seus negócios, a construtora iniciou as primeiras
incorporações próprias na década de 1960, com obras no Centro
comercial de Belo Horizonte, como grandes edifícios e residências de
luxo. Entre os empreendimentos que se destacam no final da década
está a Central Telefônica da Telemig, hoje Telemar, na Praça do
Cruzeiro, ou Praça Mílton Campos, com 4.330m² construídos em
apenas 135 dias.

Na década de 1970, a construtora firmou ainda mais a sua trajetória
executando obras para os grupos Telebrás, Embratel, Banco do
Brasil, INPS (atual INSS), Banco do Nordeste, DNPM, UFMG e
Codeurb, entre outros, atuando até nos Estados do Rio de Janeiro,
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São Paulo, Pernambuco e Bahia, com destaque para o Centro
Administrativo do Banco do Brasil no Andaraí, Rio de Janeiro, com
área superior a 100.000m². Na mesma década, a Caparaó incorpora
empreendimentos comerciais inovadores como o edifício-sede do
grupo BMG e o edifício da Rua da Bahia, 2.500, adquirido pelo Banco
do Brasil para o seu centro de processamento de dados.

Na década de 80, grandes obras marcam a atuação da Caparaó.
Entre elas o edifício-sede da Telemar, a sede social do Minas Tênis
Clube, o Minas II, o edifício-sede do Banco do Nordeste em Belo
Horizonte e outros empreendimentos de vulto em São Paulo e no Rio
de Janeiro.

Na década de 90, a redução do investimento estatal em infra-
estrutura faz com que a Caparaó redirecione a sua atuação em
incorporações próprias. Entre os seus empreedimentos está a sede da
empresa Telemig Celular.

Em sua trajetória de sucesso, a Caparaó tem nos anos 2000 a
confirmação de seu padrão de excelência no mercado. E esse
reconhecimento se deu em função de alguns atributos diferenciais da
marca empresarial, tornando-a referência no mercado. Esses
atributos, entre outros de relevância, são a ousadia, a inovação e a
qualidade. Somente na virada do milênio, a Caparaó entregou mais de
1.000.000m² em oito prédios e executou mais de 20.000m² para
terceiros.

Em 2004, a empresa lança o conceito de “option line”, sistema que
permite aos clientes a personalização de seus imóveis, conforme seus
gostos, conveniências e necessidades.

Por tudo isso, podemos afirmar que a Caparaó tem sido construída
com investimentos em tecnologia, expansão da capacidade e
aprimoramento de produtos e serviços. Em conseqüência, a empresa
obteve, em 2003, a certificação ISO 9001/2000 e PBQP-H nível A,
certificação essa já renovada em outubro de 2006.

O grupo Caparaó é integrado pelas empresas Agropecuária
Varzelândia - Agropeva -, destinada à pecuária de corte, com
destaque para a seleção de gado nelore de alto padrão; a Construtora
Satélite e a Sparta Manutenção e Construções, responsável pelos
serviços de assistência aos imóveis entregues, por reformas e obras
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de pequeno porte.
Para melhor desenvolver as suas atividades, a Caparaó assumiu o

conjunto de regras do sistema de gestão da qualidade, objetivando,
sobretudo, a satisfação das necessidades e expectativas dos clientes,
a execução de obras dentro de uma boa técnica construtiva, a
garantia de uma melhoria contínua de todo o sistema e a manutenção
de uma excelente imagem no mercado.

Pelos fatos e pelas realizações que procurei resumir, senhoras e
senhores, esta Casa entende ser justa a homenagem que ora é
prestada à Construtora Caparaó, uma empresa construída sobre os
sólidos pilares de valores morais e princípios de inovação, seriedade,
pontualidade, confiança, exclusividade e parceria. E, acima de tudo,
há de se exaltar a ênfase nos valores humanos, no reconhecimento
do mérito, da dedicação e da competência de sua equipe de
funcionários em todos os níveis, proporcionando treinamento e formas
de constante aperfeiçoamento de suas habilidades e experiências;
daí, a importância de seu ótimo ambiente de trabalho, que exerce
enorme influência na satisfação e no desempenho.

A par disso, destaca-se o compromisso da Caparaó com a paisagem
urbana. Além de construir, a empresa interfere na forma de
convivência e de relacionamento das pessoas com a cidade, com as
ruas e com os bairros, contribuindo para um ambiente mais bonito e
agradável. São projetos inovadores que buscam superar expectativas,
oferecendo verdadeiros presentes esteticamente belos, atraentes e
modernos para as pessoas.

A forma diferenciada de atuação da Caparaó possibilitou a
realização de diversos convênios com as municipalidades para a
revitalização dos espaços públicos. É o caso do Parque Julien Rien,
do projeto de paisagismo do Bairro Belvedere, com a uniformização
das calçadas e com a especificação das espécies vegetais de toda a
área pública, das calçadas e das praças. Merecem destaque, ainda,
os edifícios do Biocor, a Arena Multiuso do Minas Tênis Clube, o Itaú
Power Shopping, o Shopping Pátio Savassi, o Residencial San
Sebastian e o Edifício Amadeus Business Tower, estendendo-se este
ao longo de 50m da Avenida do Contorno, caracterizado por seu alto
padrão de construção e de compromisso com a paisagem urbana.
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Esse conjunto de realizações fez com que a Caparaó recebesse
várias premiações e reconhecimentos, entre eles a Medalha do Mérito
Industrial, pela Fiemg; a premiação de Empresa do Ano, pelo
Sindicato da Construção Civil; Líder Empresarial do Setor de
Construção Civil, pelo jornal “Gazeta Mercantil”; e Vencedora do 10º
Prêmio de Segurança do Trabalho na Construção, oferecido pelo
Sinduscon, na categoria Empresa Prevencionista.

Pelo seu notável acervo de empreendimentos, pela excelência de
seu trabalho, e considerando a ênfase no desenvolvimento de seus
recursos humanos, a Assembléia Legislativa de Minas Gerais presta
hoje esta homenagem à Construtora Caparaó. Faço-me porta-voz
desta homenagem, portanto, pelo requerimento que apresentei,
apoiado pela grande maioria dos Deputados desta Casa, pois só não
assinaram o requerimento os Deputados que se encontravam fora da
Capital, em viagem pelo interior do Estado. Assim, saúdo toda a
diretoria da Caparaó, seus funcionários e seus colaboradores na
pessoa de seu Presidente, engenheiro Ney Moreira Bruzzi, a quem
desejo muitas felicidades e contínuas realizações, que certamente
ocorrerão. Muito obrigado.

Exibição de Vídeo
O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo

institucional da Construtora Caparaó.
- Procede-se à apresentação do vídeo.

Entrega de Placa
O locutor - Neste instante, o Deputado Doutor Viana, 1°-Vice-

Presidente desta Casa, representando o Presidente, Deputado Alberto
Pinto Coelho, fará a entrega ao Sr. Ney Moreira Bruzzi de placa
alusiva a esta homenagem. A placa contém os seguintes dizeres: “Ao
celebrar seu cinqüentenário, a Caparaó reafirma sua posição de
referência no mercado, conquistada pelo alto padrão de qualidade de
seus serviços, por sua solidez, seu aprimoramento constante e pelo
respeito ao cliente, à paisagem urbana e ao capital humano. Por ser
uma empresa que caminha “pari passu” com as inovações
tecnológicas e que cumpre com excelência os compromissos
assumidos, a Assembléia de Minas presta-lhe hoje sua homenagem e
seu reconhecimento, em nome de todo o povo mineiro”.
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O Sr. Presidente - Com muita alegria, convido o Deputado Fábio
Avelar, autor do requerimento que deu origem a esta cerimônia, para,
juntos, fazermos a entrega desta placa, em homenagem ao Dr. Ney,
Presidente Fundador da Construtora Caparaó.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Ney Moreira Bruzzi

Exmo. Deputado Doutor Viana, 1°- Vice-Presidente da  Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, representando o Presidente
desta Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho; Sr. Teodomiro Diniz
Camargos, Vice-Presidente da Fiemg, aqui representando essa
instituição; Sra. Isabela Gontijo Bruzzi Berquó, Diretora Financeira da
Construtora Caparaó; Sr. Luiz Antônio Senna de Lima, Diretor Técnico
da Construtora Caparaó; Sra. Maria Cristina Oliveira Moura Valle,
Diretora de Projetos e Planejamento da Construtora Caparaó; Sr.
Walid Saab, Diretor Administrativo e Comercial da Construtora
Caparaó; Exmo. Sr. Deputado Fábio Avelar, autor do requerimento
que deu origem a esta homenagem; meus senhores e minhas
senhoras; caros amigos, que todos aqui o são; antes de iniciar o que
já tinha escrito e pronto, quero agradecer de coração ao Deputado
Fábio Avelar. Peço desculpas também, porque certamente vou repetir
alguma coisa que o Deputado disse. Não sabia do seu discurso.

Ao ensejo do cinqüentenário, motiva-nos a vontade de contar um
pouco da nossa história. Era setembro, o ano de 1957, e ainda
ressoavam os ecos de “País do Futuro”, de Stefan Zweig, dos “50
anos em 5”, de JK, e Brasília era mais do que uma promessa. Com o
arroubo de jovens sonhadores, iniciávamos nossas primeiras obras de
incorporação e construção de prédios residenciais e comerciais no
hoje hipercentro de Belo Horizonte e em Guarapari, Espírito Santo,
onde fomos pioneiros.

A partir do final das décadas de 60 e 70, coincidindo com o período
do “milagre brasileiro” e o início do desenvolvimento das
telecomunicações, fizemos por vários Estados do Brasil - Rio de
Janeiro, São Paulo, Pernambuco, e também Brasília - um grande
número de obras que a seriedade, o compromisso e principalmente a
eficiência nos habilitaram a disputar e a ganhar em concorrências
públicas e particulares, auferindo sempre resultados satisfatórios. A
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partir dos anos 90, com as privatizações e a diminuição do
investimento estatal, volta a Caparaó para incorporações e
construções próprias em Belo Horizonte. Esta volta veio ao encontro
de nossa vocação de perseguir a excelência em projetos próprios. Ao
escolher pontos de referência na cidade, fizemos vários
empreendimentos, tanto comerciais como residenciais, iniciando a
construção de uma marca que se tornasse a expressão de qualidade
e de esmero que sempre buscamos alcançar.

Em 1997, fomos estremecidos pelos imponderáveis da vida, mas,
com tenacidade e determinação, demos novo rumo aos destinos da
empresa. Buscamos então uma administração profissional, constituída
por Isabela Gontijo Bruzzi Berquó, Diretora Financeira; Luiz Antônio
Senna de Lima, Diretor Técnico; Maria Cristina Oliveira Moura Valle,
Diretora de Projetos e Planejamento; e Walid Saab, Diretor
Administrativo e Comercial. Com essa diretoria, as equipes técnica e
administrativa e a nossa força de trabalho funcional totalmente
comprometida com os nossos princípios de inovação, seriedade,
pontualidade, exclusividade, parceria, transparência e principalmente
com o conceito próprio de ‘reta-razão’, que, para nós, significa seguir
os ditames da nossa consciência, colocar-nos do outro lado e assim
agir com espírito de justiça e retidão, temos seguido nossa trajetória e
atingido os objetivos colimados.

A propósito, cito que, em meio às comemorações do cinqüentenário,
reunida a nossa força de trabalho, desde os ajudantes, oficiais, corpo
técnico e administrativo, comentava que podia ler-lhes nos olhos o
entusiasmo e o orgulho de serem eles os artífices das obras
esmeradas que vimos construindo, e constatamos que o espírito de
união e de amor ao trabalho por eles demonstrado se torna, na
verdade, o mais valioso patrimônio de nossa empresa: as pessoas.

Implantamos o sistema de gestão da qualidade - SGQ -, NBR ISO -
9001/2000 e o programa nacional SIQ - Construtoras - Nível A, que
tem como objetivo principal proporcionar um sistemático aumento da
satisfação das necessidades e expectativas dos clientes, executar
obras dentro de uma boa técnica construtiva, garantir melhoria
contínua de todo o sistema e manter uma excelente imagem para o
mercado.
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Em conseqüência, várias ações e procedimentos foram adotados:
valores humanos - a) para atender aos compromissos com a
qualidade, a Caparaó investe periodicamente no treinamento de sua
equipe, selecionando-a com base na educação, habilidade e
experiências específicas.

Compromisso com a natureza: edificar é mais do que construir. É
interferir na paisagem urbana, na forma como as pessoas convivem e
se relacionam com a cidade. Desde seu surgimento, em 1957, a
Caparaó assume o compromisso de contribuir para a formação de um
ambiente mais bonito e agradável para a cidade. Firmou um convênio
pioneiro com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Secretaria do
Meio Ambiente, de 1995 a 1998, para realizar a revitalização dos
jardins e recuperar os equipamentos urbanos com o plantio de várias
espécies de bromélias e outras plantas que atraiam os beija-flores no
Parque Julien Rien, no Bairro Anchieta, beneficiando toda a
comunidade; a Caparaó se orgulha de sua iniciativa de coordenação
do projeto de paisagismo do Bairro Belvedere, que determinou a
uniformização das calçadas e a especificação das espécies vegetais,
de toda a área pública e praças. O projeto foi contratado ao escritório
Burle Marx, que realizou um belíssimo trabalho em prol da estética,
qualidade de vida e valorização do bairro.

Área social: a construção do Centro de Vivência Agroecológica
Cevae Taquaril, em convênio com a Secretaria Municipal do Meio
Ambiente; o apoio ao Projeto Querubins, que atua com crianças e
adolescentes, promovendo a formação cultural, o desenvolvimento
humano e a transformação social; o apoio ao Projeto Gente Nossa,
que promove ações de saúde, segurança e atividades culturais,
visando a melhorar o clima e a qualidade de vida dos nossos
colaboradores e de suas famílias.

Premiações. Em sua história recente, na última década, a Caparaó
fez jus a diversas premiações: Medalha Wady Simão ,Empresa do
Ano de 1997, pelo Sinduscon-MG; vencedora do VIII Prêmio Nacional
Deca Um Sonho de Banheiro, categoria Construtora, em 2003, com o
lavabo feminino do salão de festas do Residencial Le Saint Paul;
vencedora do X Prêmio Nacional Deca Um Sonho de Banheiro,
categoria Construtora, 2005, com o banheiro da suíte master do
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Residencial San Sebastián, repetido nos 48 apartamentos do edifício;
prêmio Ser Humano - As Melhores Práticas na Gestão de Pessoas,
em 2005, pela Associação Brasileira de Recursos Humanos - ABRH;
vencedora do XI Prêmio Nacional Deca Um Sonho de Banheiro,
categoria Construtora, em 2006, com o banheiro do espaço “gourmet”
do Residencial Sant Martin; teve, no mesmo concurso, como finalista,
o banheiro do espaço “gourmet” do Residencial San Sebastián;
vencedora do X Prêmio de Segurança do Trabalho na Construção,
oferecido pelo Sinduscon-MG, em 2007, na categoria Empresa
Prevencionista, tendo obtido a maior média de pontuação nas
inspeções de risco realizadas em suas obras, bem como as menores
taxas de freqüência de gravidade; vencedora do IV Grande Prêmio de
Arquitetura Corporativa em 2007, o maior prêmio da América Latina
nessa categoria, com o Edifício Amadeus Business Tower.

Essas premiações comprovam que os princípios da empresa vêm
sendo aplicados: inovação, seriedade, pontualidade, confiança,
exclusividade e parceria. Nossa filosofia: na vida, que vale é fazer o
melhor possível sempre, por maior que seja o desafio. Com essa
filosofia nasceu a Caparaó, imbuída de vários sonhos e muita força de
vontade. Assumimos a imensa responsabilidade, interferindo
diretamente na vida de tantos clientes, funcionários, comunidade e,
principalmente, amigos.

Hoje, 50 anos mais tarde, tenho orgulho de dizer que a Caparaó
soube envolver-se por completo nessa filosofia. Em tudo que fazemos,
nada pode estar pronto até que seja único e excelente. Cada produto
é planejado e executado com uma feição própria, para que os anseios
de nossos clientes sejam sempre atendidos. Como costumamos
repetir nos corredores: o planejamento é feito com o intelecto, e a obra
com o coração.

Qualidade, seriedade, ética e respeito são valores presentes em
cada obra, em cada sala da nossa empresa. Seja qual for o tamanho
do empreendimento, o envolvimento da Caparaó é sempre o mesmo:
total. A nossa palavra é ‘compromisso’. O compromisso de que
nenhum esforço será medido até que cada sonho se materialize, para
cada cliente, em um produto com a nossa marca.

Para finalizar, agradeço ao Deputado Fábio Avelar a indicação da
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Construtora Caparaó para receber esta homenagem que
sobremaneira nos honra e nos incentiva a prosseguir nesse trabalho,
por nós e por aqueles que nos sucederem. Ainda gostaria de dirigir
uma palavra ao representante do meu companheiro fundador, Murilo
Cardoso Júnior, e ao Fernando Mota, filho do meu companheiro que
recentemente passou, Raimundo Wilson de Assis Mota.

Agradeço e desejo a todos uma boa noite depois do coquetel que
ofereceremos em seguida.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a apresentação musical

do cravista Antônio Carlos de Magalhães, que executará músicas do
compositor Johann Sebastian Bach: “Prelúdio nº 1 do Cravo Bem
Temperado”; “Ária da 4ª Corda”; “Prelúdio Coral”; e “Jesus Alegria dos
Homens”.

- Procede-se à apresentação musical.
Palavras do Sr. Presidente

Exmos. Srs. Ney Moreira Bruzzi, Presidente fundador da Construtora
Caparaó; Teodomiro Diniz Camargos, Vice-Presidente da Fiemg, é
uma alegria poder contar com a sua presença nesta solenidade; Luiz
Antônio Senna de Lima, Diretor Técnico da Construtora Caparaó;
Walid Saab, Diretor Administrativo e Comercial da Construtora
Caparaó; meu amigo, grande Deputado desta Casa já por três
mandatos, que teve a lucidez, num momento extraordinário, de ser
autor deste requerimento que deu origem a esta justa homenagem,
Deputado Fábio Avelar. Parabéns pela sua iniciativa, das mais
acertadas e justas. Quero cumprimentar a mulher presente, a mulher
mineira, a mulher brasileira na pessoa das ilustres Sras. Isabela
Gontijo Bruzzi Berquó, Diretora Financeira da Construtora Caparaó;
Maria Cristina Oliveira Moura Valle, Diretora de Projetos e
Planejamento da Construtora Caparaó; e também da ilustre e querida
Maria Aparecida Bruzzi, sua querida esposa, a quem, na sua pessoa,
cumprimentamos toda a sua família; imprensa televisiva, nas pessoas
de Paulo César de Oliveira, Diretor-Geral da revista “Encontro”;
Eujácio Antônio Silva, do jornal “Edição do Brasil”; Homero Filho,
Diretor do “Jornal da Cidade”, Aílton Barros, jornalista do jornal
“Ambiente Hoje”; demais autoridades presentes, telespectadores da
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TV Assembléia, nossos assessores e funcionários da Casa, senhoras
e senhores, os 50 anos de fundação da Construtora Caparaó, cuja
comemoração motivou esta reunião especial, significam uma história
de sucesso e de constante atualização de uma das mais importantes
empresas de edificação do Estado. Não é apenas uma coincidência
feliz o fato de este aniversário tão importante acontecer em um
momento amplamente favorável para o setor da construção civil. Ao
assumir um papel decisivo no mercado imobiliário, hoje num cenário
tão promissor, a Caparaó demonstra que vem percorrendo, ao longo
dos anos, um caminho balizado pela competência e pela qualidade de
seu trabalho. Pode, assim, firmar na experiência todas as inovações e
tecnologias que se unem à confiança conquistada junto ao mercado,
sobretudo por sua tradição de pontualidade na entrega das obras e
por seu elevado padrão de acabamento. Neste momento, não se pode
esquecer que a construção civil representa 15% do PIB do País,
sendo uma das atividades que mais geram emprego, funcionando não
apenas como beneficiária do crescimento econômico, mas,
principalmente, como sua grande indutora. Para cada 100 postos de
trabalho gerados no setor, outros 285 são criados indiretamente,
numa verdadeira alavanca para o desenvolvimento sustentável. O
crescimento do mercado imobiliário representa a oxigenação de vários
outros segmentos, desde os fornecedores de matérias-primas e
equipamentos até os diversos setores de serviços ligados à
construção. Operários, engenheiros, arquitetos, decoradores,
corretores, paisagistas, técnicos de segurança, porteiros, zeladores
beneficiam-se do crescimento do setor, sem se falar de todo o
movimento gerado nas lojas moveleiras e de eletrodomésticos e
outras. Nada mais justo, portanto, que este Parlamento reconheça a
importância de uma empresa do porte da Construtora Caparaó junto
aos diversos segmentos da população do Estado. Além de seus
projetos de edificações residenciais e comerciais de alto luxo, tem sido
responsável por grandes empreendimentos em âmbito nacional, tendo
entre seus clientes o Banco do Brasil, a Telemig ou a Embratel. Mais
recentemente, construiu o Biocor, o Itaú Plaza Shopping e o Pátio
Savassi, todos eles referências em matéria de projetos e de
instalações.
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Também deve-se ressaltar a responsabilidade social da empresa,
presente no ambiente de trabalho de seus funcionários pelo Projeto
Gente Nossa, com campanhas educativas, até de alfabetização, e a
promoção de hábitos saudáveis. A integração com a cidade e seus
moradores também faz parte de sua política de harmonia com a
sociedade, como a manutenção dos jardins do Parque Julien Rien, no
Anchieta.

Em nome de seus Diretores, executivos e funcionários,
cumprimentamos cada um daqueles que ajudaram a construir essa
empresa, hoje reconhecida pela excelência de seus produtos. Minas
Gerais orgulha-se desta construtora cinqüentenária, que tem ajudado
a erguer, com muito brio, prestígio e confiança, a nossa própria
modernidade, a nossa própria história. Muito obrigado.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os convidados os

agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da
convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 11, às 20
horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária
também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A
ordem do dia anunciada foi publicada na edição de 11/9/2007.).
Levanta-se a reunião.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
4/9/2007

Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Maria Lúcia Mendonça (substituindo o Deputado Gustavo Valadares,
por indicação da Liderança do DEM ) e os Deputados Gil Pereira e
Paulo Guedes, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Paulo Guedes, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada
Maria Lúcia Mendonça, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
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a matéria constante da pauta. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 1.010, 1.012 e
1.019/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do
Deputado Paulo Cesar, em que solicita seja realizada reunião para,
em audiência pública, debater a prestação de serviços de fretamento
no transporte intermunicipal de passageiros, em face da edição do
Decreto nº 44.604, de 22/8/2007. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2007.
Juninho Araújo, Presidente - Paulo Guedes - Djalma Diniz.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/9/2007
Às 9h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues, Paulo Cesar, Délio Malheiros, Leonardo Moreira
e Luiz Tadeu Leite, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Sargento Rodrigues,
declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes, informa que a reunião se destina a apreciar máteria
constante na pauta e tratar de assuntos de interesse da Comissão e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sr.
Emerson Chaves Motta, Juiz de Direito Substituto da Comarca de
Águas Formosas, encaminhando cópia de expedientes relativos à
cadeia pública dessa Comarca, atestando a falta de condições de
salubridade e segurança para a custódia de presos, com risco para os
detentos e a sociedade. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 984 e 1.048/2007.
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Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 838
e 877/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos do Deputado Sargento Rodrigues (8), em
que solicita seja realizada reunião para, em audiência pública, discutir
ações preventivas com vistas a coibir fugas e rebeliões e a impedir a
entrada de objetos nos presídios; sejam convocados o Ten.-Cel. PM
Silas Barnabé, do 40º BPM, sediado no Município de Ribeirão das
Neves e o Cel. PM César Romero, Corregedor-Geral da PMMG, e
convidado o Sr. Eduardo Nepomuceno de Souza, Coordenador da
Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, para prestarem
esclarecimentos em reunião de audiência pública sobre denúncias de
corrupção policial veiculadas no jornal "Éh. Notícia", de 30/8/2007;
seja encaminhado ofício ao Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro,
Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, solicitando-lhe que envie a
esta Comissão a relação completa das cidades, delegacias e nome
dos servidores "ad hoc" municipais que estejam atualmente prestando
serviços nas delegacias, cadeias públicas, centros de remanejamento
e carceragens da Polícia Civil em todo o Estado; seja encaminhado
ofício ao Sr. Geraldo de Moraes Júnior, Corregedor-Geral da Polícia
Civil de Minas Gerais, solicitando-lhe que envie a esta Comissão
cópias de todos os depoimentos, laudos e demais perícias realizados
até esta data na investigação do homicídio de 25 presos ocorrido em
22/8/2007, no Município de Ponte Nova; seja encaminhado ofício ao
Cel. PM Hélio dos Santos Júnior, Comandante-Geral da PMMG,
solicitando-lhe informações sobre os convênios firmados com a
BHTRANS; seja encaminhado ofício ao Maj. PM Evilásio Silva Sena
Júnior, Secretário da Segurança, Defesa e Cidadania de Porto Velho,
solicitando providências com vistas à agilização no procedimento de
liberação dos corpos de Lucas Silva Galvão e José Galvão Filho, do
Instituto Médico-Legal do Município de Vilhena, vítimas de latrocínio;
seja encaminhado ofício ao Sr. Maurício de Oliveira Campos Júnior,
Secretário de Defesa Social, solicitando-lhe providências para que
seja convidada a servidora Cristiane Lima e Reis, Assessora Civil da
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Secretaria de Defesa Social, para prestar esclarecimentos a esta
Comissão sobre as providências adotadas por ela na sede da 12ª
Delegacia Regional de Ponte Nova em face do homicídio de 25
detentos que se encontravam naquela carceragem; Sargento
Rodrigues, Paulo Cesar e Luiz Tadeu Leite, em que solicitam sejam
convidados os Srs. Luiz Carlos Chartouni, Delegado Regional de
Polícia Civil de Ponte Nova, e Wanderley José Miranda, Diretor
responsável pela cadeia pública de Ponte Nova, para prestarem
esclarecimentos a esta Comissão sobre as providências adotadas na
sede da 12ª Delegacia Regional de Ponte Nova em face do homicídio
de 25 detentos que se encontravam naquela carceragem; Carlin
Moura, em que solicita seja encaminhado ao Secretário de Fazenda
pedido de providências com relação ao indeferimento da pensão
acidentária requerida por Maria do Carmo Ferreira, em virtude do
falecimento de seu filho, Sol. PM Rodrigo do Carmo Ferreira, ocorrido
em 5/12/2007, conforme documentação anexa apresentada. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de setembro de 2007.
Sargento Rodrigues, Presidente - Paulo Cesar - Maria Lúcia

Mendonça.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 571/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo de Capetinga,
com sede nesse Município.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 29/3/2007 e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 102, III, “a” e 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 571/2007 pretende declarar de utilidade pública o



694

Lar São Vicente de Paulo de Capetinga, obra unida à Sociedade São
Vicente de Paulo.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, respectivamente
pelos incisos II e III do art. 35, que as atividades dos seus Diretores,
Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes
não serão remuneradas e que, em caso de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,
preferencialmente vinculada à Sociedade São Vicente de Paulo,
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade
pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 571/2007.
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Sebastião Costa - Délio Malheiros - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 843/2007

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Produtores
Rurais da Região do Pontal, com sede no Município de Martinho
Campos.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a
Emenda nº 1 que apresentou. Vem agora a matéria a esta Comissão
para deliberação conclusiva, nos termos do art. 103, I, “a”, do
Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 843/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária dos Produtores Rurais da Região do Pontal,
com sede no Município de Martinho Campos, que tem por objetivo a
preservação do meio ambiente e a defesa das atividades econômicas,
sociais, culturais e recreativas de seus associados, aos quais presta
serviços assistenciais nas áreas médica, odontológica, jurídica e
educacional.

Assessora ou representa os filiados no processo de comercialização
de insumos e da produção; para tanto, estabelece parcerias com o
poder público e com entidades privadas, podendo filiar-se a outras
instituições congêneres.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, tem a finalidade de adequar o nome da
entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

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

Conclusão
Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

843/2007 em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2007.
Chico Uejo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.013/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto em tela tem por
objetivo declarar de utilidade pública o Grêmio Esportivo de
Manhuaçu, com sede nesse Município.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 4/5/2007 e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.013/2007 tem por finalidade declarar de
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utilidade pública o Grêmio Esportivo de Manhuaçu.
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica e
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art.
28, que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros, bem como
as dos associados, não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o
recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem, e, no art.
35, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade
pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.013/2007.
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Sebastião Costa - Neider Moreira - Délio Malheiros.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.102/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Zezé Perrella, o projeto de lei em tela tem

por objetivo alterar dispositivo da Lei nº 3.694, de 6/12/65, que declara
de utilidade pública a Associação Asilo de Velhos Santo Antônio, com
sede na cidade de Oliveira.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou. Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente
sobre a matéria, conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento
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Interno.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.102/2007 pretende alterar o art. 1º da Lei nº
3.694, de 6/12/65, que declara de utilidade pública a Associação Asilo
de Velhos Santo Antônio, com sede na cidade de Oliveira, com o
objetivo de mudar a denominação da entidade para Asilo Santo
Antônio.

Inicialmente, cabe esclarecer que a Diretoria da Associação Asilo de
Velhos Santo Antônio oficializou sua dissolução e a entrega de todo o
patrimônio remanescente à Sociedade São Vicente de Paulo
Conselho Particular Vicentino Antônio Frederico Ozanam, em 1972.
Em 2/4/2004, essa entidade teve sua razão social alterada para Asilo
Santo Antônio.

Portanto, não cabe a alteração pretendida pelo projeto de lei em
análise, uma vez que a Associação Asilo de Velhos Santo Antônio não
mais existe e o Asilo Santo Antônio é uma entidade originária da
Sociedade São Vicente de Paulo Conselho Particular Vicentino
Antônio Frederico Ozanam.

Em decorrência dessas constatações, a Comissão de Constituição e
Justiça apresentou o Substitutivo nº 1, que pretende declarar de
utilidade pública o Asilo Santo Antônio e revogar a Lei nº 3.694, de
6/12/1965, referente à instituição inexistente.

Quanto ao mérito da matéria, o Asilo Santo Antônio mantém
estabelecimento destinado a abrigar senhoras idosas,
proporcionando-lhes assistência diversa, tal como vestuário,
alimentação, tratamento de saúde e conforto espiritual.

Tendo em vista a relevância desses objetivos, consideramos
oportuno conceder-lhe o título declaratório de utilidade pública, como
reconhecimento dos seus esforços em prol da melhoria da qualidade
de vida das pessoas carentes que ao referido Asilo recorrem.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.102/2007, em turno único, na forma do Substitutivo nº 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2007.
Domingos Sávio, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.150/2007

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Mosconi, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a entidade denominada Círculo
Orquidófilo de Poços de Caldas, com sede nesse Município.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.150/2007 pretende declarar de utilidade pública

a entidade denominada Círculo Orquidófilo de Poços de Caldas, que
tem como finalidade primordial congregar pessoas interessadas na
preservação de orquídeas, despertando e incentivando o espírito de
cooperação entre os seus associados.

Na consecução de seus propósitos, estimula o cultivo das diversas
espécies dessa planta ornamental; promove a importação e a
exportação de orquídeas; apóia ações que visem à preservação da
flora; organiza cursos e estudos técnico-científicos relacionados a
suas finalidades estatutárias.

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

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 1.150/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 12 de setembro de 2007.
Almir Paraca, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.208/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Irani Barbosa, o projeto de lei em tela tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Motoristas,
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Carreteiros, Trocadores, Fiscais, Despachantes, Ajudantes de
Caminhão e Empregados em Geral das Empresas de Transportes de
Passageiros e das Transportadoras, Aposentados e Pensionistas de
Belo Horizonte, Região Metropolitana e Adjacências, com sede no
Município de Belo Horizonte.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ele, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida Associação é uma entidade civil sem fins lucrativos,

fundada em 2006, que tem como principal finalidade a representação
de seus associados, em defesa de seus direitos individuais e
coletivos.

A documentação anexada ao processo demonstra que essa
instituição desenvolve atividades as mais diversas, sempre com o
intuito de promover condições de melhoria na qualidade de vida de
seus associados, num processo de participação concreta na
consolidação da cidadania, o que constitui valiosa parceria com o
poder público.

Por isso é oportuna a intenção de se lhe conceder a pretendida
declaração de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.208/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.277/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto em tela tem
por objetivo declarar de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Barreirinho - CDC -, com sede no
Município de Monte Azul.
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O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 21/6/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.277/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de
Barreirinho, com sede no Município de Monte Azul.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art.
28, que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros, bem como
as dos associados, não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o
recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e no art.
32, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica,
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade
pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.277/2007.
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Délio Malheiros, relator - Sebastião

Costa - Neider Moreira - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.308/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, o projeto de lei em tela

tem por finalidade declarar de utilidade pública a Creche Amor e
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Perseverança de Governador Valadares, com sede nesse Município.
Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 28/6/2007, vem a

esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.308/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Creche Amor e Perseverança de Governador Valadares.
Os requisitos para que as entidades em funcionamento no Estado

sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da
Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado
que a entidade foi constituída e funciona há mais de um ano, tem
personalidade jurídica própria e sua Diretoria é formada por pessoas
idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 30 do seu estatuto determina que a
entidade não remunerará as atividades de seus Diretores e
Conselheiros, bem como as dos sócios, e o art. 32 preceitua que, em
caso de dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
entidade congênere, com personalidade jurídica e registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.308/2007.
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Sargento Rodrigues - Délio Malheiros - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.342/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto em epígrafe

tem por objetivo dar denominação à rodovia que liga o Município de
Miradouro à BR-116.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 6/7/2007, vem a matéria a
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esta Comissão para exame preliminar dos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III, “a”, c/c o
art. 188, do Regimento Interno.

Com o objetivo de obter informações sobre a referida rodovia, este
relator baixou a proposição em diligência ao Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, em
7/8/2007. De posse da resposta, passamos ao exame da matéria.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.342/2007 tem por escopo dar a denominação

de Jary José da Cunha à rodovia que liga o Município de Miradouro à
BR-116.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só
podem ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão
elencadas no art. 22 da Constituição da República. As que são
reguladas pelo Município, por sua vez, estão previstas no art. 30, que
lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de
interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para
atender a suas peculiaridades.

No que diz respeito ao Estado membro, a regra básica para delimitar
sua competência está consagrada no § 1° do art. 25 da Lei Maior. É a
chamada competência residual, que lhe faculta tratar das matérias
que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado membro. Com efeito, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que
fixa as condições para se dar nome aos próprios públicos. Essa norma
estabelece ser da competência do Legislativo dispor sobre a matéria e
exige que o homenageado seja falecido.

Ademais, o art. 66 da Carta mineira não inseriu o assunto no
domínio da iniciativa reservada à Mesa da Assembléia ou aos titulares
dos Poderes Executivo ou Judiciário, do Tribunal de Contas ou do
Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto por
membro da Assembléia Legislativa.

Finalizando, cabe ressaltar que o Diretor-Geral do DER-MG, em
resposta à diligência solicitada, manifestou-se favoravelmente à
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pretensão do projeto de lei em análise, uma vez que a referida rodovia
não possui denominação oficial.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.342/2007.
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Délio

Malheiros - Neider Moreira - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.365/2007
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Deputado Walter Tosta, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública o Flor de Minas Esporte Clube, com sede
no Município de Baldim.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.365/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Flor de Minas Esporte Clube, com sede no Município de Baldim, que
possui como finalidade precípua congregar os desportistas residentes
na localidade de Vargem Grande, promovendo e incentivando as
práticas esportivas e o aperfeiçoamento do atleta.

Na consecução de seus propósitos, realiza campeonatos, torneios e
competições, promove “shows”, campanhas e mutirões para
arrecadação de fundos visando à melhoria do esporte local, atua na
promoção da ética, da cidadania, dos direitos humanos e outros
valores universais e firma convênios com órgãos públicos e entidades
privadas visando a ampliar e subsidiar suas iniciativas.

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

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
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nº 1.365/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 12 de setembro de 2007.
Maria Lúcia Mendonça, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.417/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em
tela tem por objetivo declarar de utilidade pública a Banda Dançante
Santa Efigênia e Nossa Senhora do Rosário, com sede no Município
de Itabirito.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/7/2007 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.417/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Banda Dançante Santa Efigênia e Nossa Senhora
do Rosário, com sede no Município de Itabirito.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art.
15, que os seus Diretores não serão remunerados, sendo-lhes vedado
o recebimento de dividendos, gratificações, vantagens ou qualquer
tipo de benefício; e, no art. 25, que, na hipótese de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise,
apresentamos a Emenda nº 1, no final deste parecer, para adequar a
denominação da entidade ao previsto no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão
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Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei nº 1.417/2007 com a Emenda nº 1,
apresentada a seguir.

Emenda nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Banda

Dançante Santa Efigênia e Nossa Senhora do Rosário de Itabirito,
com sede no Município de Itabirito.”.

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Sargento

Rodrigues - Délio Malheiros - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.418/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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

visa declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Aimorés - Apae -, com sede nesse Município.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Agora, cabe a este órgão colegiado
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.418/2007 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aimorés,
entidade de caráter assistencial, cultural e que empreende estudo e
pesquisa com a finalidade precípua de lograr a melhoria da qualidade
de vida das pessoas com deficiência, buscando assegurar-lhes o
pleno exercício da cidadania.

Para tanto, articula, junto aos poderes públicos e entidades privadas,
políticas que assegurem o pleno exercício dos direitos da pessoa com
deficiência e fomenta o desenvolvimento de programas de prevenção
da deficiência e da promoção, proteção e inclusão dos portadores de
necessidades especiais, além de apoio e orientação a sua família e a
comunidade.
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Para tanto, coordena e executa, na área de sua jurisdição, os
objetivos, programas e a política da Federação das Apaes do Estado
e da Federação Nacional das Apaes, promovendo e defendendo o
Movimento Apaeano.

Diante da relevância social de seus objetivos, consideramos justo e
oportuno lhe seja concedido o pretendido título de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 1.418/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.424/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Tadeu Leite, o projeto de lei em
epígrafe tem como objetivo declarar de utilidade pública a entidade
Obras Sociais da Igreja Santa Cruz de Miralta - Osmir -, com sede no
Município de Montes Claros.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 3/8/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.424/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a entidade Obras Sociais da Igreja Santa Cruz de
Miralta, com sede no Município de Montes Claros.

A Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre declaração de utilidade
pública, determina, em seu art. 1º, que pode ser declarada de utilidade
pública a associação ou a fundação constituída com o fim exclusivo de
servir desinteressadamente à coletividade.

A concessão do referido título a entidades privadas é uma forma de
o governo apoiá-las por prestarem serviços necessários à
coletividade, como a assistência social, o atendimento médico, a
pesquisa científica e a promoção da educação, do esporte e da
cultura. Essas instituições prestam seus serviços como o Estado o
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faria, sem distinção de raça, cor, credo ou convicções políticas, não
tendo o lucro como finalidade. A atribuição do título implica, portanto,
o estabelecimento de aliança entre o poder público e a iniciativa
privada.

Cabe ressaltar, nesse ponto, que a Constituição da República, no
inciso I do art. 19, impõe a separação entre instituições
governamentais e religiosas ao vedar aos entes federativos
estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-
lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes
relações de dependência ou aliança, ressalvada a inter-relação de
interesse público de autoridades governamentais e religiosas, na
forma da lei.

Assim, o Texto Constitucional consagra o princípio da separação
entre o Estado e entidades religiosas, tendo em vista garantir a
liberdade de crença, um dos mais importantes direitos individuais,
previsto no art. 5º, VI, da Carta Magna.

Ressalte-se que a entidade Obras Sociais da Igreja Santa Cruz de
Miralta, de acordo com seu estatuto, tem como objetivo incentivar a
promoção humana e cristã dos habitantes na área de jurisdição da
Igreja (art. 1º) e, para alcançá-lo, organizará serviços de
evangelização e catequese (art. 2º). Esse documento prevê, ainda,
que os membros dos conselhos fiscal e administrativo serão indicados
pelo pároco (parágrafo único do art. 2º), que ocupará o cargo de
Assistente Eclesiástico (art. 8º), a quem cabe o direito de veto nas
decisões do conselho administrativo (art. 9º). Além disso, em caso de
extinção da entidade, o patrimônio remanescente será destinado ao
Departamento de Ação Social da Arquidiocese de Montes Claros (art.
4º).

Assim, a declaração de utilidade pública de entidade com
características fortemente religiosas contraria os preceitos
constitucionais que impõem a tolerância religiosa e veda ao Estado
estabelecer alianças com instituições que têm como objetivo a
propagação de doutrinas sagradas.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº
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1.424/2007.
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa - Délio Malheiros - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.425/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria da Deputada Maria Lúcia Mendonça, o projeto de lei em

tela tem por objetivo declarar de utilidade pública a Vila Vicentina da
Sociedade São Vicente de Paulo de Abaeté, com sede nesse
Município.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma original. Cabe agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme
preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.425/2007 tem por objetivo declarar de utilidade

pública a Vila Vicentina da Sociedade São Vicente de Paulo de
Abaeté, instituição civil, sem fins lucrativos, que tem como principal
objetivo congregar pessoas idosas de ambos os sexos,
proporcionando-lhes abrigo, vestuário, alimentação e tratamento de
saúde.

É relevante ressaltar que a entidade mantém serviços destinados ao
atendimento de outros segmentos carentes. Dessa forma, busca o
bem-estar dos idosos e, também, auxilia as pessoas que se
encontram à margem da sociedade.

Fica demonstrado, pois, que a referida entidade se tornou
merecedora do título declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.425/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
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1.429/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em epígrafe

visa declarar de utilidade pública o Centro Integrado de Apoio à
Criança Paulense - CIACP -, com sede no Município de Monsenhor
Paulo.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma apresentada. Agora, cabe a
este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre ela, conforme
preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.429/2007 tem por escopo declarar de utilidade

pública o Centro Integrado de Apoio à Criança Paulense, com sede no
Município de Monsenhor Paulo.

Instituído em novembro de 2001, o referido Centro é uma entidade
civil sem fins lucrativos que tem por finalidade educar e
profissionalizar crianças pouco favorecidas, tirando-as da rua e
fornecendo-lhes assistência à saúde, segurança e outros cuidados,
até que possam ser integradas no mercado de trabalho. Além disso,
desenvolve atividades relacionadas com o combate à fome e à
pobreza, com a cultura e o esporte e com a proteção do meio
ambiente.

Diante da importância social de suas ações, consideramos justo e
oportuno lhe seja concedido o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 1.429/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.434/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em tela
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visa declarar de utilidade pública a Associação Ministério Jericó, com
sede no Município de Belo Horizonte.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.434/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Ministério Jericó, com sede no Município de Belo
Horizonte, que possui como finalidade precípua prestar assistência às
pessoas carentes, moradoras da região onde se situa.

Para a consecução de seus propósitos, mantém creches, asilos,
estabelecimentos de ensino e casas de recuperação para usuários de
drogas, além de celebrar convênios com entidades públicas e
privadas para subsidiar suas iniciativas.

Dessa maneira, trabalha para soerguer pessoas à margem da
sociedade, assegurando-lhes integridade e dignidade.

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

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 1.434/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.439/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública a Creche Nossa Senhora do
Carmo da Vila Santa Rita de Cássia, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
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deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.439/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Creche Nossa Senhora do Carmo da Vila Santa Rita de Cássia, com
sede no Município de Belo Horizonte, que tem como finalidade
precípua prestar assistência às crianças, priorizando as mais
carentes.

Para atingir suas metas, proporciona-lhes abrigo, educação,
assistência médica e alimentação. Dessa maneira, disponibiliza para
os assistidos um ambiente saudável e atividades que visem melhorar
suas condições de vida e bem-estar.

Ao cuidar dos filhos, possibilita aos pais ou responsáveis
trabalharem, de maneira que podem oferecer-lhes condições de
subsistência em um lar mais bem estruturado.

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

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 1.439/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.457/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Gláucia Brandão, o projeto em tela tem por
objetivo declarar de utilidade pública o Clube da Terceira Idade -
Grupo Reviver, com sede no Município de Belo Horizonte.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 9/8/2007 e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.457/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Clube da Terceira Idade - Grupo Reviver, com sede
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no Município de Belo Horizonte.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no

Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art.
1º, parágrafo único, que os seus Diretores e Conselheiros não serão
remunerados e, no art. 53, parágrafo único, que, na hipótese de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição
congênere, obedecendo ao disposto no art. 61 do Código Civil.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.457/2007.
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Neider Moreira - Délio Malheiros - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.461/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Sociedade Musical Lira da Paz, com
sede no Município de Sabará.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 9/8/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 102, III, “a”, e 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.461/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Sociedade Musical Lira da Paz, com sede no Município de Sabará.
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
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enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o

inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua Diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, pelo art. 19, que as
atividades dos Diretores serão inteiramente gratuitas; e, pelo art. 42,
que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado à Sociedade de São Vicente de Paulo do Distrito de
Ravena, no Município de Sabará.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.461/2007.
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Neider Moreira - Délio Malheiros - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.463/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Coral Waldemar Baptista, com
sede no Município de Sabará.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 9/8/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.463/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Coral Waldemar Baptista, com sede no Município
de Sabará.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
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inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua Diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no
parágrafo único do art. 6º que os seus Diretores e Conselheiros não
serão remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro e
bonificações; e no art. 13 que, na hipótese de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.463/2007.
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Neider Moreira - Sebastião Costa - Délio Malheiros.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.473/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposição em

epígrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Comercial, Industrial e Agrícola de Ouro Fino - Aciaof -, com sede no
Município de Ouro Fino.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 17/8/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.473/2007 visa declarar de utilidade pública a

Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Ouro Fino.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no

Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
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comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é composta por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de seus cargos.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no parágrafo único do
art. 19, que os membros da diretoria exercerão as funções sem
remuneração; e, no § 2º do art. 55, que, em caso de sua dissolução, o
patrimônio remanescente se destinará a entidades filantrópicas do
Município.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.473/2007.
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Sargento Rodrigues - Délio Malheiros - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.474/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em tela

tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação SOS
Fraldas Descartáveis - SOS Fraldas, com sede no Município de Pouso
Alegre.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 17/8/2007, vem a
esta Comissão, para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade, conforme dispõe o
art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.474/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação SOS Fraldas Descartáveis - SOS Fraldas, com sede no
Município de Pouso Alegre.

Os requisitos para que as entidades em funcionamento no Estado
sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da
Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado
que a entidade foi constituída e funciona há mais de um ano e tem
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personalidade jurídica própria e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 6º do seu estatuto determina que a
entidade não remunerará as atividades de seus dirigentes e o art. 37
preceitua que, dissolvida a instituição, o patrimônio remanescente
será destinado a entidade congênere, indicada pela assembléia geral.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.474/2007.
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Délio Malheiros - Neider

Moreira - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.475/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Creche Criança Sorriso - CCS -
, com sede no Município de Governador Valadares.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/8/2007 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.475/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Creche Criança Sorriso, com sede no Município de
Governador Valadares.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua Diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art.
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34 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente
reverterá a entidade congênere registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social; e, no art. 35, que os seus Diretores e Conselheiros
não serão remunerados.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.475/2007.
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Délio

Malheiros - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.483/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Wander Borges, a proposição em epígrafe

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Sabarence
Protetora dos Animais e da Natureza, com sede no Município de
Sabará.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 18/8/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.483/2007 visa declarar de utilidade pública a

Associação Sabarence Protetora dos Animais e da Natureza, com
sede no Município de Sabará.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é composta por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de seus cargos.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no parágrafo único do
art. 11, que os cargos do colegiado diretor serão exercidos
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gratuitamente e, no art. 38, que, em caso de sua extinção, os bens
remanescentes serão destinados a outra sociedade de proteção
animal, devidamente registrada e em funcionamento na forma da lei.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.483/2007.
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa -

Sargento Rodrigues - Neider Moreira - Délio Malheiros.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.484/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Wander Borges, a proposição em epígrafe

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Blocos
Caricatos e Agremiações Carnavalescas, com sede no Município de
Sabará.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 18/8/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.484/2007 visa declarar de utilidade a

Associação dos Blocos Caricatos e Agremiações Carnavalescas, com
sede no Município de Sabará.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é composta por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de seus cargos.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 3º, que as
atividades dos seus Diretores não serão remuneradas e, no art. 25,
que, em caso de sua dissolução, os bens remanescentes serão
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destinados a instituição assistencial e filantrópica de Sabará.
Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise

nesta Casa, apresentamos a Emenda nº 1, ao final deste parecer,
para correção do nome da entidade.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.484/2007 com a Emenda nº 1,
apresentada a seguir.

Emenda nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Sabarense de Blocos Caricatos e Agremiações Carnavalescas, com
sede no Município de Sabará.”.

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Neider Moreira - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.485/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública o Abrigo dos Velhos Desamparados João
Pedro Valadão, com sede no Município de Canápolis.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 18/8/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 102, III, “a”, e 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.485/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Abrigo dos Velhos Desamparados João Pedro Valadão, com sede
no Município de Canápolis.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
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comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, pelo parágrafo único
do art. 14, que as atividades dos Diretores e Conselheiros serão
inteiramente gratuitas; e, pelo parágrafo único do art. 28, que os bens
remanescentes serão destinados, em caso de sua dissolução, a
instituições congêneres registradas no Conselho Nacional de
Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.485/2007.
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Délio Malheiros, relator - Sargento

Rodrigues - Neider Moreira - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.488/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por intermédio da Mensagem nº 87/2007, o Governador do Estado

enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo
dar denominação a escola estadual situada no Município de Unaí.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 23/8/2007 e,
a seguir, encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.488/2007 tem por escopo dar a denominação

de Escola Estadual Múcio de Castro  Alves  à Escola Estadual de
Ensino Fundamental e Médio - EJA -, localizada na Penitenciária
Agostinho de Oliveira Júnior, Fazenda Macaúbas, no Município de
Unaí.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só
podem ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão
elencadas no art. 22 da Constituição da República. As que cabem ao
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Município, por sua vez, estão previstas no art. 30, que lhe assegura a
prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e
suplementar as legislações federal e estadual, para atender às suas
peculiaridades.

No que diz respeito ao Estado, a regra básica para delimitar sua
competência está consagrada no § 1° do art. 25 da n ossa Lei Maior. É
a chamada competência residual, que lhe faculta tratar das matérias
que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado. Com efeito, foi editada a Lei n° 13.408, de  1999, que, além de
atribuir ao Legislativo mineiro a competência de dispor sobre a
matéria, exige que o homenageado seja falecido e não haja outro bem
estadual com a mesma denominação no Município. Nesse caso, tais
requisitos foram atendidos.

Quando à deflagração do processo legislativo, a Carta mineira não
inseriu a matéria em análise no domínio da iniciativa reservada à
Mesa da Assembléia ou aos titulares do Poder Judiciário, do Tribunal
de Contas ou do Ministério Público, sendo pertinente a apresentação
do projeto pelo Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização
da administração pública.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.488/2007.
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Délio Malheiros, relator - Neider

Moreira - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.490/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o projeto de lei em tela

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação União
Nossa Senhora Aparecida, com sede no Município de Cássia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 23/8/2007 e
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distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.490/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação União Nossa Senhora Aparecida.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no

Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art.
6º, § 1º, que as atividades dos seus dirigentes não serão remuneradas
e, no art. 30, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere, com sede no
Município de Cássia.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.490/2007.
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Délio

Malheiros - Neider Moreira - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.494/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública o Núcleo de Prevenção e
Assistência a Dependentes Químicos e Familiares, com sede no
Município de Cachoeira de Minas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 23/8/2007 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
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determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.494/2007 tem por finalidade declarar de
utilidade pública o Núcleo de Prevenção e Assistência a Dependentes
Químicos e Familiares.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua Diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art.
10º, parágrafo único, que as atividades dos seus Diretores,
Conselheiros, sócios, instituidores, benfeitores ou equivalentes não
serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de vantagens
ou benefícios, a qualquer título; e, no art. 35, que, na hipótese de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou
a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.494/2007.
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Délio Malheiros - Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.497/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Elisa Costa, a proposição em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Amigos da
Corrida Rústica de São Sebastião de Timóteo, com sede nesse
Município.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 23/8/2007 e
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distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.497/2007 visa declarar de utilidade pública a

Associação de Amigos da Corrida Rústica de São Sebastião de
Timóteo.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento a tais exigências, pois ficou comprovado que a
entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um
ano e sua diretoria é composta por pessoas idôneas, não
remuneradas pelo exercício de seus cargos.

Cabe ressaltar que o estatuto da entidade determina, no § 1º do art.
34, que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a entidade congênere, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, ou a instituição pública, e, no art. 37, que as
atividades dos diretores e conselheiros não serão remuneradas,
sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer lucro, gratificação,
bonificação ou vantagem.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.497/2007.
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Sargento Rodrigues - Délio Malheiros - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.506/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Moradores do
Povoado de Itatiaia, com sede no Município de Ouro Branco.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/8/2007 e
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distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.506/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação de Moradores do Povoado de Itatiaia.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no

Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua Diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art.
49, que os cargos eletivos (Diretores e Conselheiros) ou os
preenchidos por nomeação serão exercidos sem remuneração; e no
art. 64 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere do Município de
Ouro Branco, registrada no Conselho Municipal de Assistência Social
ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.506/2007.
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Délio

Malheiros - Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 393/2007

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o Projeto de Lei nº 393/2007
“dispõe sobre a comprovação do registro na respectiva entidade de
fiscalização profissional, para investidura em cargos, empregos ou
funções na administração pública direta, indireta, autárquica ou
fundacional dos Poderes Executivo e Legislativo de Minas Gerais e dá
outras providências”.
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A proposição foi preliminarmente distribuída à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Consoante o disposto no Regimento Interno, compete-nos agora
examinar o mérito da proposta em epígrafe.

Fundamentação
Dispõe o art. 1º da proposição ora examinada que a investidura em

cargos, empregos ou funções na administração pública direta, indireta,
autárquica ou fundacional dos Poderes Executivo e Legislativo de
Minas Gerais e também a nomeação para cargos em comissão de
livre provimento para os quais é exigida habilitação profissional de
nível superior serão precedidas da comprovação de registro no
conselho regional de fiscalização profissional.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça fez referência
ao inciso XIII do art. 5º da Constituição da República - segundo o qual
é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas
as qualificações profissionais que a lei estabelecer - para concluir que
profissões regulamentadas impõem ao Estado o dever de aferir se o
servidor está legalmente habilitado para trabalhar, o que demonstra
ter a proposta em epígrafe plena sustentação jurídica. Compete ao
ente político estadual, como a qualquer outra instituição pública ou
privada, exigir que seus servidores exibam seu registro profissional,
colaborando para o trabalho desenvolvido pelos conselhos
profissionais.

A proposta em tela, uma vez aprovada, permitirá que se
desencadeiem procedimentos para a verificação das condições
técnicas dos servidores públicos estaduais, algo que haverá de se
converter em relevante garantia social. Afinal, se existem normas para
regular o exercício de determinadas profissões, é porque se devem
exercer segundo padrões técnicos que resguardem a população dos
riscos oferecidos por trabalhadores despreparados.

Apenas com o objetivo de facilitar a execução dos comandos
principais da proposta, estamos propondo duas emendas, ao final
deste parecer: a primeira delas objetiva remeter para o regulamento
da lei a fixação de prazo para a comprovação da habilitação
profissional, e a segunda visa a evitar transtornos burocráticos ao
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Estado.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
393/2007 com as Emendas nº 1 e 2, a seguir redigidas.

Emenda nº 1
Dê-se ao § 1º do art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
§ 1º - Os atuais ocupantes dos cargos, dos empregos ou das

funções mencionados neste artigo deverão, no prazo definido em
regulamento, comprovar sua habilitação profissional.”.

Emenda nº 2
Suprima-se o § 3º do art. 1º.
Sala das Comissões, 12 de setembro de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Chico Uejo, relator - Inácio Franco -

Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 772/20 07

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em exame é de autoria do Deputado Irani Barbosa e
visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Dom Silvério
o imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta a considerou jurídica, constitucional e
legal na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. Cabe agora a
este órgão colegiado analisar a proposição no âmbito de sua
competência, conforme o disposto no art. 188, c/c o art. 102, VII, “d”,
do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 772/2007 pretende autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Dom Silvério imóvel constituído de terreno
edificado, com área de 2.014m², situado na Rua Santa Rita, nesse
Município, para que ali seja instalada definitivamente a Câmara
Municipal, o que possibilitará um melhor funcionamento do Poder
Legislativo municipal, beneficiando a toda comunidade.

Cabe destacar que o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça, acrescentou ao projeto de lei a previsão de
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que o imóvel reverterá ao patrimônio do Estado, se for desvirtuada a
destinação prevista, e adequou sua redação à técnica legislativa.

Assim sendo, do ponto de vista financeiro e orçamentário, a
proposição atende aos preceitos legais que versam sobre a
transferência de domínio de bens públicos, além de não representar
despesas para o erário nem acarretar repercussão na Lei
Orçamentária, em conformidade com o § 2º do art. 105 da Lei Federal
nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para
elaboração e controle dos Orçamentos e dos balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Diante dessas considerações, não há óbice à aprovação da matéria
em análise.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

772/2007, no 1° turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 12 de setembro de 2007.
Antônio Júlio, Presidente e relator - Antônio Carlos Arantes - Rômulo

Veneroso - Weliton Prado.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 957/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em análise, do Deputado Zezé Perrela, “acrescenta
parágrafo ao art. 11 da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003,
que dispõe sobre o imposto sobre a propriedade de veículos
automotores - IPVA -, e dá outras providências.”

Publicado no “Diário do Legislativo” em 26/4/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão para receber parecer sobre sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,
c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Preliminarmente foi a proposta baixada em diligência à Secretaria de
Estado da Fazenda, que emitiu a Nota Técnica nº 63/2007, anexa à
proposição.

Fundamentação
O projeto em apreço pretende alterar a legislação que instituiu o

IPVA, com o propósito de conceder ao proprietário de veículo
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automotor o desconto de 3% no referido imposto, quando ele não
infringir a legislação de trânsito nos últimos 12 meses anteriores à
data de cobrança do tributo.

Segundo o autor da proposição, a adoção da medida objetiva
estimular a obediência às leis de trânsito, gerando um benefício para
os proprietários que dão exemplo de responsabilidade na condução
do veículo, com reflexos positivos em toda a sociedade.

A Constituição da República estabelece, em seu art. 155, a
competência do Estado membro e do Distrito Federal para instituir
imposto sobre a propriedade de veículos automotores.

Esta Casa Legislativa, por seu turno, editou a Lei nº 14.937, de
23/12/2003, que cria o referido tributo e define as hipóteses de
incidência, o fato gerador, as alíquotas, o contribuinte, além de adotar
outras medidas necessárias à arrecadação do imposto.

Em que pese a competência desta Casa Legislativa para dispor
sobre a matéria, conforme consta do comando contido no art. 61, III,
da Constituição mineira, o projeto depara com óbices de natureza
constitucional que inviabilizam sua tramitação.

Conforme demonstra a Nota Técnica nº 63/2007, da Secretaria de
Estado da Fazenda, a adoção das medidas propostas resulta em
significativa perda de receita, com grande repercussão no orçamento
do Estado.

A implementação do benefício pretendido deveria estar em
consonância com os preceitos constantes da Lei Complementar nº
101, de 4/5/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que exige, para a
instituição de qualquer incentivo ou benefício de natureza tributária,
conforme ocorre no caso em análise, o acompanhamento da
estimativa do impacto orçamentário - financeiro no exercício em que
deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atendendo ao disposto
na lei de diretrizes orçamentárias.

Além dos parâmetros anteriormente mencionados, a proposta deve
demonstrar, ainda, que a renúncia foi considerada na estimativa de
receita da lei orçamentária ou estar acompanhada de medidas de
compensação, por meio do aumento de receita, proveniente da
elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou
criação de tributo ou contribuição.
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Em que pesem os inúmeros benefícios que resultariam da
implementação da medida, não vislumbramos a perspectiva de
tramitação do projeto nesta Casa Legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 957/2007.
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Délio

Malheiros - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.154/ 2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Cesar, o projeto de lei em epígrafe
tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Bambuí os imóveis que especifica.

Examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, a matéria foi considerada jurídica, constitucional e legal com a
Emenda nº 1, que apresentou. Cabe agora a este órgão técnico
analisar a proposição no âmbito de sua competência, conforme o
disposto no art. 188, c/c o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.154/2007 tem a finalidade de autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Bambuí cinco terrenos, dois com
áreas de 10.000m² e os demais com 10.080m², 4.800m² e 2.500m²,
todos situados nesse Município.

Esses imóveis serão destinados ao desenvolvimento de atividades
sociais de interesse público, como a construção de agrovilas, a
instalação de organizações sociais de apoio e incentivo aos
produtores rurais da região e de assistência social, atendendo ao
desejo daquela comunidade.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, tem como finalidade dar nova redação ao
parágrafo único do art. 1º, para tornar a destinação dos imóveis mais
clara e abrangente, possibilitando a efetivação das providências
pretendidas pela administração municipal.

Como garantia do negócio jurídico a ser realizado, o art. 2º prevê a
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reversão dos imóveis ao patrimônio do doador, se, findo o prazo de
três anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não
lhes tiver sido dada a destinação prevista.

A proposição atende à Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui
normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos
Orçamentos e dos balanços da União, dos Estados, dos Municípios e
do Distrito Federal, especificamente, ao § 2º de seu art. 105, que
exige autorização legislativa para a alienação de patrimônio público.

Como o projeto de lei em análise não representa despesas para o
erário nem acarreta repercussão na Lei Orçamentária, não há óbice a
sua transformação em lei.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.154/2007, no 1° turno, com a Emenda nº 1, apresen tada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 12 de setembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Antônio Carlos Arantes

- Rômulo Veneroso - Weliton Prado.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.236/ 2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em epígrafe tem
por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Pirapora o imóvel que especifica.

Examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, a matéria foi considerada jurídica, constitucional e legal na
forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. Cabe agora a este órgão
técnico analisar a proposição no âmbito de sua competência,
conforme o disposto no art. 188, c/c o art. 102, VII, “d”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.236/2007 tem a finalidade de autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Pirapora o terreno urbano com área
de 24.074m², localizado nesse Município.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o
Substitutivo nº 1, que, por sugestão da Secretaria de Planejamento e
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Gestão, inclui para doação uma área de 10.000m², também situada no
Município de Pirapora.

Cabe ressaltar que a alienação pretendida atende ao interesse
público, pois os imóveis serão destinados à construção de orla fluvial
para instalação de uma área de eventos, incentivando o turismo local
e beneficiando toda a comunidade. Além disso, o art. 2º prevê sua
reversão ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos
contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhes tiver
sido dada a destinação prevista.

Com relação à análise que nos cabe, a proposição atende ao § 2º do
art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais
de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal,
e determina que a transferência de domínio de bens públicos só pode
ser efetivada com a devida autorização desta Casa.

Ademais, não representa despesas para o erário e não acarreta
repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.236/2007, no 1° turno, na forma do Substitutivo n º 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 12 de setembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Weliton Prado, relator - Rômulo Veneroso -

Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.499/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto em epígrafe
declara patrimônio histórico e cultural do Estado o Caminho da Fé e
dá outras providências.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24/8/2007 e
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura para
receber parecer, nos termos do art. 102, c/c o art. 188, do Regimento
Interno.

Cumpre-nos examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.
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Fundamentação
O projeto de lei sob comento declara patrimônio histórico e cultural

do Estado o Caminho da Fé, rota de peregrinação que abrange os
Municípios de Andradas, Ouro Fino, Inconfidentes, Borda da Mata,
Tocos do Moji, Estiva, Bom Repouso, Consolação, Paraisópolis e
Sapucaí-Mirim, cabendo ao Poder Executivo a adoção das medidas
necessárias para o seu registro.

Conforme o exposto na justificação do projeto, a criação do Caminho
da Fé, concorrida rota de peregrinação religiosa, constitui decisivo
incremento ao turismo regional, carecendo, no entanto, de incentivos
para o seu efetivo desenvolvimento.

A Constituição da República, em seu art. 23, inciso III, estabelece
que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios a proteção dos documentos, das obras e de outros
bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as
paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. O art. 24, inciso
VII, conferiu à União, aos Estados e ao Distrito Federal competência
concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico,
cultural, artístico, turístico e paisagístico. E ainda, de acordo com o §1º
do art. 216, o poder público, com a colaboração da comunidade,
promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de
inventário, registro, vigilância, tombamento e desapropriação e de
outras formas de acautelamento e preservação.

O Decreto nº 42.505, de 2002, que institui as formas de Registros de
Bens Culturais de Natureza Imaterial ou Intangível que constituem
patrimônio cultural do Estado, dispõe, em seu art. 1º, §1º, que o
registro de um bem imaterial se dá com a inscrição em um dos quatro
Livros de Registro, a saber: o Livro dos Saberes, onde serão inscritos
os conhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano das
comunidades; o Livro das Celebrações, onde serão inscritos rituais e
festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do
entretenimento e de outras práticas sociais; o Livro das Formas de
Expressão, onde serão inscritas as manifestações literárias, musicais,
plásticas, cênicas e lúdicas; e o Livro dos Lugares, onde serão
inscritos mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços onde
se concentram e se reproduzem práticas culturais coletivas.
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Por sua vez, consideram-se patrimônio cultural imaterial as práticas,
representações, expressões, os conhecimentos e as técnicas, os
instrumentos, objetos, artefatos e lugares associados a comunidades,
grupos e, em alguns casos, a indivíduos que se reconhecem como
parte desse patrimônio. O patrimônio imaterial é transmitido de
geração em geração e constantemente recriado pelas comunidades e
grupos em função de seu ambiente, sua interação com a natureza e
sua história, o que gera um sentimento de identidade e continuidade e
contribui para promover o respeito à diversidade cultural e à
criatividade humana.

O registro de bens imateriais tem um papel fundamental na
conservação da memória da coletividade, propiciando ações de
estímulo à manutenção e à difusão das práticas culturais.

Como se vê, o registro difere do instituto do tombamento, uma vez
que visa à preservação da memória de determinado bem imaterial. O
tombamento, regulado pelo Decreto-Lei nº 25, de 1937, é uma das
modalidades de restrição do Estado sobre a propriedade privada,
podendo ter como objeto bens móveis, imóveis, materiais e imateriais,
que serão inscritos nos Livros do Tombo.

Quanto à possibilidade de iniciar-se um processo de registro por
meio de lei, esclarecemos que a jurisprudência é ainda incipiente.

Por fim, destacamos que a Assembléia Legislativa de Minas Gerais
aprovou o Projeto de Lei nº 1.911/2004, transformado na Lei nº
16.688, de 11/1/2007, por meio da qual foi declarado patrimônio
cultural de Minas Gerais o processo tradicional de fabricação, em
alambique, da cachaça de Minas. O projeto de lei em estudo visa ao
estabelecimento de uma medida semelhante. Até que haja algum
questionamento judicial sobre a citada lei, criou-se precedente para
pretensões desse teor.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.499/2007.
Sala das Comissões, 11 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Délio Malheiros, relator - Sargento

Rodrigues - Neider Moreira - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 994/2007
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em
tela tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município
de Paraguaçu o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno e agora retorna a este órgão
colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o
art. 189, c/c o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 994/2007 visa autorizar o Poder Executivo a doar

ao Município de Paraguaçu um terreno com área de 10.252m², situado
no Distrito de Guaipava, nesse Município.

Em atendimento ao interesse público que deve nortear a alienação
de bem público, a proposição determina, no parágrafo único do art. 1º,
que o imóvel será destinado à construção de moradias populares; e,
no art. 2º, a sua reversão ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de
três anos, contados da lavratura da escritura pública de doação, não
lhe tiver sido dada a destinação estabelecida.

A prévia autorização legislativa de que trata a proposição é exigida
pelo art. 18 da Constituição do Estado, pelo art. 17 da Lei Federal nº
8.666, de 1993, que institui normas para licitação e contratos da
administração pública, e pelo § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320,
de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Cumpre-nos reiterar que a alienação do imóvel em tela atende aos
preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de bens
públicos, além de não representar despesas para o erário e não
acarretar repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

994/2007, no 2º turno.
Sala das Comissões, 12 de setembro de 2007.
Antônio Júlio, Presidente - Weliton Prado, relator - Antônio Carlos

Arantes - Rômulo Veneroso.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.324/2007
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Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe,
encaminhado a esta Casa Legislativa por meio da Mensagem nº
64/2007, dispõe sobre a concessão de reajuste aos servidores das
carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder
Executivo do Estado e institui a Parcela de Complementação
Remuneratória do Magistério para fins de implantação do piso
remuneratório dos servidores do magistério público estadual.

Aprovada no 1º turno, com as Emendas nºs 1, 2, 3, 22 e 23, a
matéria retorna a esta Comissão para receber parecer para o 2º turno,
nos termos do art. 189 do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

A proposição em análise trata da concessão de reajuste de 5%, a
partir de 1º/9/2007, sobre o vencimento básico das carreiras de
Professor de Educação Básica, Especialista em Educação Básica,
Analista de Educação Básica, Assistente Técnico de Educação
Básica, Assistente de Educação, Auxiliar de Serviços de Educação
Básica e dos cargos de provimento em comissão de Diretor de Escola
e de Secretário de Escola.

O projeto também promove a equiparação entre as tabelas de
vencimento básico das carreiras de Analista Educacional e Assistente
Técnico Educacional e as tabelas de vencimento das carreiras de
Agente Governamental e de Gestor Governamental, pertencentes ao
quadro da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, na forma
do Anexo II, que o acompanha, também a partir de 1º/9/2007.
Verificamos que a fixação das novas tabelas para as carreiras de
Analista Educacional e Assistente Técnico Educacional observou a
correspondência entre os respectivos níveis de escolaridade.

A proposição, ainda, altera a estrutura da carreira de Assistente
Técnico Educacional, com formação inicial de nível médio,
acrescentando-se ao seu final o nível V de escolaridade e os
respectivos graus, para o servidor com pós-graduação “lato sensu” ou
“stricto sensu”.

Outra medida que se apresenta é a fixação do piso remuneratório no
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valor de R$850,00, a partir de 1º/1/2008, para os servidores das
carreiras de Professor de Educação Básica e Especialista em
Educação Básica, com carga horária de trabalho de 24 horas
semanais.

Conforme já salientado nesta Comissão, o Governo do Estado,
segundo consta no “site” da Imprensa Oficial do Estado de Minas
Gerais, informa que as medidas propostas significarão correções
salariais de 15,5% para as carreiras profissionais da Educação
Básica, exceto para as carreiras de Analista Educacional e de
Assistente Técnico Educacional, cujo percentual corresponderá a
57,2%. Com relação ao novo piso, este representa reajuste de até
88,9% para o professor com nível médio de escolaridade e de 28,8%
para o professor com curso superior.

Se a remuneração for inferior ao piso fixado, para se atingir o valor
correspondente a ele, o servidor receberá a Parcela de
Complementação Remuneratória do Magistério - PCRM -, variável e
diferenciada, a título de abono, a qual será calculada após o resultado
da soma de todas as vantagens pecuniárias, pagas a qualquer título,
com o vencimento do servidor, ressalvados os valores acrescidos à
sua remuneração em decorrência da extensão de jornada prevista na
Lei nº 15.293, de 2004.

Como se sabe o pagamento de remuneração adequada para o
servidor público é medida tendente à promoção de uma prestação de
serviços de qualidade e traduz uma atitude de respeito de quem toma
o produto do trabalho para com aquele que o realiza. A administração
pública empreende atividades as mais diversas, norteada por
princípios, entre os quais salientamos o da supremacia do interesse
público, bem como os da dignidade da pessoa humana e da
valorização do trabalho. A medida de que trata o projeto de lei em
comento está em consonância com esses princípios, pois incentiva a
produção de serviços públicos de qualidade e, ao mesmo tempo,
concede um tratamento digno e respeitoso aos servidores públicos
que nessa área laboram. Cumpre salientar que Minas Gerais vem
implementando inúmeras iniciativas em todos os setores da máquina
administrativa do Estado, com vistas ao aperfeiçoamento do aparato
estatal. O projeto em estudo traz a marca de um modelo de gestão
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pública no qual se procura reforçar a dignidade do servidor,
valorizando seu trabalho e sua função estratégica na sociedade.

Por tais motivos, a proposição sob análise se mostra conveniente e
oportuna, merecendo aprovação.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.324/2007 no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 12 de setembro de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Inácio Franco, relator - Dalmo

Ribeiro Silva - Mauri Torres.
PROJETO DE LEI Nº 1.324/2007

(Redação do Vencido)
Reajusta os valores das tabelas de vencimento básico das carreiras

dos Profissionais de Educação Básica do Estado e institui a Parcela
de Complementação Remuneratória do Magistério para fins de
implantação do piso remuneratório dos servidores do magistério
público estadual.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam reajustados em 5% (cinco por cento), a partir de 1º de

setembro de 2007, os valores das tabelas de vencimento básico das
seguintes carreiras e cargos de provimento em comissão do Poder
Executivo:

I - carreiras de Professor de Educação Básica, Especialista em
Educação Básica, Analista de Educação Básica, Assistente Técnico
de Educação Básica, Assistente de Educação, Auxiliar de Serviços de
Educação Básica e cargos de provimento em comissão de Diretor de
Escola e Secretário de Escola, de que trata a Lei nº 15.293, de 5 de
agosto de 2004;

II - carreiras de Professor de Educação Básica da Polícia Militar,
Especialista em Educação Básica da Polícia Militar, Analista de
Gestão da Polícia Militar, Assistente Administrativo da Polícia Militar,
Auxiliar Administrativo da Polícia Militar e cargo de provimento em
comissão de Diretor de Escola do Colégio Tiradentes da Polícia
Militar, de que trata a Lei nº 15.301, de 10 de agosto de 2004.

Parágrafo único - O reajuste a que se refere o “caput” deste artigo
não será deduzido do valor da Vantagem Temporária Incorporável -
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VTI -, a que se refere a Lei nº 15.787, de 27 de outubro de 2005,
percebida pelo servidor.

Art. 2º - O item I.5 do Anexo I da Lei n° 15.293, d e 2004, que contém
a estrutura da carreira de Assistente Técnico Educacional, passa a
vigorar na forma do Anexo I desta lei.

Art. 3º - As tabelas de vencimento básico das carreiras de Analista
Educacional e Assistente Técnico Educacional, de que tratam os itens
1.3 e 1.5 do Anexo I da Lei nº 15.784, de 27 de outubro de 2005,
passam a vigorar, a partir de 1º de setembro de 2007, na forma
constante no Anexo II desta lei.

§ 1º - Dos valores da VTI, a que se refere a Lei nº 15.787, de 27 de
outubro de 2005, dos servidores ocupantes das carreiras de que trata
o "caput", serão deduzidos, no todo ou em parte, o acréscimo ao
vencimento básico decorrente da instituição das novas tabelas de
vencimento básico.

§ 2º - Quando a dedução a que se refere o § 1º atingir o valor
integral da VTI, o servidor deixará de percebê-la.

Art. 4º - Aos servidores das carreiras de Professor de Educação
Básica e Especialista em Educação Básica, de que trata a Lei nº
15.293, de 5 de agosto de 2004, e das carreiras de Professor de
Educação Básica da Polícia Militar e Especialista em Educação
Básica da Polícia Militar, de que trata a Lei nº 15.301, de 10 de agosto
de 2004, com carga horária de trabalho de vinte e quatro horas
semanais, fica assegurada a percepção do piso remuneratório de
R$850,00 (oitocentos e cinqüenta reais), a partir de 1º de janeiro de
2008.

§ 1º - O valor mencionado no "caput", compreenderá todas as
vantagens pecuniárias, pagas a qualquer título, observado o disposto
no § 6º.

§ 2º - Para efeito de complementação da remuneração do servidor, a
fim de atingir o valor mínimo de que trata o "caput", fica instituída a
Parcela de Complementação Remuneratória do Magistério - PCRM -,
devida a título de abono.

§ 3º - A Parcela de Complementação Remuneratória do Magistério -
PCRM - será variável e diferenciada, de acordo com o valor das
demais parcelas remuneratórias percebidas pelo servidor.
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§ 4º - Nos casos em que a carga horária de trabalho for inferior a
vinte e quatro horas semanais, o valor do piso remuneratório
considerado para fins de cálculo da PCRM será proporcional à jornada
de trabalho do servidor.

§ 5º - O valor da PCRM será calculado deduzindo-se do valor do
piso remuneratório de que trata este artigo a soma do vencimento
básico e de todas as vantagens a que o servidor fizer jus, inclusive os
adicionais por tempo de serviço, excetuados os valores de que trata o
§ 6º.

§ 6º - Os valores acrescidos à remuneração do servidor em
decorrência da extensão de jornada de trabalho prevista no art. 35 da
Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004, e no art. 8-B da Lei nº 15.301,
de 10 de agosto de 2004, não serão computados para fins de cálculo
do valor da PCRM.

§ 7º - O valor da PCRM será recalculado sempre que houver
variação em qualquer parcela que componha a remuneração total do
servidor, observado o disposto no § 5º.

§ 8º - Na hipótese de acúmulo de cargos ou funções das carreiras
de Professor de Educação Básica e Especialista em Educação
Básica, de que trata a Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004, e das
carreiras de Professor de Educação Básica da Polícia Militar e
Especialista em Educação Básica da Polícia Militar, de que trata a Lei
nº 15.301, de 10 de agosto de 2004, o valor mencionado no “caput”
aplica-se a cada cargo ou função.

Art. 5º - O disposto nesta lei aplica-se aos servidores inativos que
fazem jus à paridade, nos termos da Constituição da República, bem
como aos detentores de função pública a que se refere a Lei nº
10.254, de 20 de julho de 1990, e o § 3° do art. 10  da Lei nº 15.784,
de 27 de outubro de 2005 .

Art. 6º - Fica instituída a Gratificação por Desempenho Escolar -
GDE -, destinada ao servidor ocupante do cargo de provimento em
comissão de Diretor de Escola, a que se referem o art. 26 da Lei nº
15.293, de 5 de agosto de 2004, e o art. 8º-D da Lei nº 15.301, de 10
de agosto de 2004.

§ 1º - A GDE será atribuída anualmente, tendo como limite máximo o
valor referente ao dobro do vencimento básico do cargo de provimento
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em comissão de Diretor de Escola, nível 3, grau C, a que se refere o
art. 127 da Lei n.º 15.961, de 30 de dezembro de 2005.

§ 2º - Os critérios, as condições e a forma de cálculo da GDE serão
estabelecidos em decreto.

§ 3º - A gratificação de que trata o “caput” não se incorporará, para
qualquer efeito, à remuneração do servidor nem constituirá base para
o cálculo de qualquer vantagem remuneratória.

§ 4º - Aplica-se o disposto neste artigo aos servidores que percebem
a gratificação de função de Coordenador de Escola, de que trata o
inciso II do art. 29 da Lei nº 15.293, de 2004.

Art. 7º - Ficam extintos mil e duzentos valores unitários do
quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas - GTEs - da
Secretaria de Estado de Educação, constantes no item IV.1 do Anexo
IV da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007.

Parágrafo único - Em decorrência da extinção de que trata o “caput”,
o quantitativo de GTEs-unitários da Secretaria de Estado de Educação
constante no item IV.1 do Anexo IV da Lei Delegada nº 174, de 2007,
passa a ser trezentos e cinqüenta e oito.

Art. 8º - Os incisos I e III do “caput” do art. 10 da Lei nº 15.470, de 13
de janeiro de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação:

‘Art. 10 - (...)
I - nível superior, conforme definido no edital do concurso público,

para a carreira de Analista de Gestão;
(...)
III - para a carreira de Gestor Governamental:
a) nível superior de escolaridade, conforme definido no edital do

concurso público, para ingresso no nível I;
b) nível de pós-graduação “lato sensu” ou residência médica,

conforme definido no edital do concurso público, para ingresso no
nível III.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo I

(a que se refere o art. 2º da Lei nº , de de de 2007)
“Anexo I

(a que se referem os arts. 1°, 37, 38 e 42 da Lei n ° 15.293, de 5 de
agosto de 2004)
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(...)
* - A tabela referente ao item I.5 - Estrutura da Carreira de

Assistente Técnico Educacional - Carga horária semanal de trabalho:
30 ou 40 horas foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13.9.2007.

Anexo II
(a que se refere o art. 3º da Lei nº , de de de 2007)

“Anexo I
(a que se referem os arts. 1° e 14 da Lei n° 15.293 , de 27 de outubro

de 2005)
(...)
  * -  A tabela referente ao item I.3 - Tabela de vencimento básico da

carreira de Analista Educacional - I.3.1. Carga horária: 30 horas foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 13.9.2007.

  * -  A tabela referente ao item I.3 - Tabela de vencimento básico da
carreira de Analista Educacional - I. 3.2. Carga horária: 40 horas foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 13.9.2007.

(...)
  * -  A tabela referente ao item I.5 - Tabelas de vencimento básico

da carreira de Assistente Técnico Educacional - I.5.1. Carga horária:
30 horas foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13.9.2007.

* -  A tabela referente ao item I.5 - Tabelas de vencimento básico da
carreira de Assistente Técnico Educacional - I.5.2. Carga horária: 40
horas foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13.9.2007.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.226/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.226/2007, de autoria do Deput ado Tiago

Ulisses, que dá denominação de Viaduto Engenheiro Randolfo Diniz
Filho ao viaduto da Rodovia MG-10, no entroncamento para Confins e
Lagoa Santa, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.226/2007
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Dá denominação ao viaduto localizado na Rodovia MG-10, no
entroncamento para o Aeroporto Internacional Trancredo Neves, no
Município de Confins.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominado Viaduto Engenheiro Randol fo Diniz Filho o

viaduto localizado na Rodovia MG-10, no entroncamento para o
Aeroporto Internacional Trancredo Neves, no Município de Confins.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 29 de agosto de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.290/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.290/2007, de autoria do Deput ado Adalclever
Lopes, que declara de utilidade pública a Fundação Cultural
Mangabeiras, com sede no Município de Betim, foi aprovado em turno
único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.290/2007
Declara de utilidade pública a Fundação Cultural Mangabeiras, com

sede no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fun dação Cultural

Mangabeiras, com sede no Município de Betim.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua pub licação.
Sala das Comissões, 29 de agosto de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Agostinho Patrús Filho.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 11/9/2007, a seguinte
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comunicação:
Do Deputado Hely Tarqüínio, notificando o falecimento do Sr. José

Cláudio Arpini, ocorrido no dia 10/9/2007, em Patos de Minas. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2007

ATAS
ATA DA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/9/2007
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Questão de ordem - Encerramento - Ordem do
Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Doutor Viana - José Henrique - Roberto Carvalho - Adalclever Lopes

- Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Carlos Arantes - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas
Fabiano - Domingos Sávio - Durval Ângelo - Fahim Sawan - Getúlio
Neiva - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio
Franco - Irani Barbosa - Leonardo Moreira - Maria Lúcia Mendonça -
Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo
Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ruy
Muniz - Sávio Souza Cruz - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -
Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Maria Lúcia Mendonça, 2ª- Secretária “ad hoc”,

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

Questão de Ordem
O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, fiz um

questionamento sobre a inexistência de quórum, e ainda não obtive
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resposta.
O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado que,

quando V. Exa. solicitou a palavra pela primeira vez, não a
concedemos porque a Deputada Maria Lúcia Mendonça estava com a
palavra para proceder à leitura da ata. Agora, após a aprovação da
ata, V. Exa. tem todo o direito de pedir a palavra.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Durante a discussão, fiz uma
questão de ordem porque não havia quórum e não obtive a resposta
de V. Exa. Sendo assim, a declaração de aprovação da ata foi anti-
regimental, porque a questão de ordem não foi resolvida. Se V. Exa.
tivesse resolvido a minha questão de ordem e determinado a
existência de quórum, ao contrário do que todos observamos, nesse
caso, pediria a palavra para discutir a ata.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado que procedeu
à abertura da reunião, por estarem presentes 28 Deputados, e
esclarece que a ata não é submetida a votação. Como não houve
quem sobre ela se manifestasse, a Presidência deu-a por aprovada. A
Presidência iria encerrar a reunião, tendo em vista que, neste
momento, está acontecendo o velório do ex-Deputado Jésus
Trindade, no Salão Nobre desta Casa, e informa a V. Exa. que vai
acatar sua questão de ordem.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de
amanhã, dia 13, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 29/8/2007
Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Lafayette de Andrada e Agostinho
Patrús Filho, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Lafayette de Andrada, declara
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aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Agostinho Patrús Filho, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta. O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 139, 161, 752, 1.221,
1.280, 1.355, 656, 1.155, 1.216 e 1.290/2007 (Deputada Gláucia
Brandão); 1.233, 1.225, 1.226, 1.238, 1.251, 1.252, 1.253, 1.256,
1.267, 1.270, 1.273 e 1.298/2007 (Deputado Agostinho Patrús Filho).
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de
Lei nºs 139, 161, 752, 1.221, 1.280 e 1.355/2007 (relatora: Deputada
Gláucia Brandão). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei nºs 656, 1.155, 1.216 e 1.290/2007 (relatora:
Deputada Gláucia Brandão); 1.233, 1.225, 1.226, 1.238, 1.251, 1.252,
1.253, 1.256, 1.267, 1.270, 1.273 e 1.298/2007 (relator: Deputado
Agostinho Patrús Filho). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Wander Borges - Inácio Franco.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/8/2007
Às 15h45min, comparece na Sala das Comissões a Deputada

Rosângela Reis, membro da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Rosângela Reis, declara aberta a
reunião e, com base no art. 120, inciso III, do Regimento Interno,
dispensa a leitura da ata e dá-a por aprovada. A Presidência informa
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que a reunião se destina a discutir temas relacionados ao trabalho
voluntário no Estado, buscando formas de promover esse tipo de
atividade. Registra-se, neste momento, a presença das Deputadas
Gláucia Brandão, Maria Lúcia Mendonça e dos Deputados Dalmo
Ribeiro Silva, André Quintão, Antônio Carlos Arantes, Weliton Prado,
Eros Biondini, Carlin Moura e Tiago Ulisses. A Presidência interrompe
a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Flávio Oliveira, Gerente de
Projeto Social da Rede Globo Amigos da Escola; Demóstenes
Romano Filho, Margarida Maria Ferreira e Beatriz Flecha,
representantes da Central do Voluntariado de Minas Gerais; Itamar de
Carvalho Ribeiro e Maria Leonor de Lima Costa, respectivamente
Presidente e Vice-Presidente da TJ Criança Abriga; Marcos Santana,
Coordenador Executivo do Instituto Horizontes; Maria Cristina Abreu,
Diretora de Promoção da Responsabilidade Social da Subsecretaria
de Direitos Humanos; Eliana Prudente, coordenadora do Núcleo
Amigos da Escola Regional; Felipe Miguel Martini, assessor da
Diretoria de Meio Ambiente da Copasa; e Marisa Seonae Rio
Resende, coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social da
Fiemg, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidente, na
condição de autora do requerimento que motivou a reunião, tece suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A
Presidente procede ao lançamento da Frente Parlamentar em Defesa
do Trabalho Voluntário. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de setembro de 2007.
Domingos Sávio, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Walter Tosta.

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/9/2007
Às 18h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Delvito Alves, Hely Tarqüínio e
Sebastião Costa, membros da supracitada Comissão. Está presente,
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também, o Deputado Weliton Prado. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gilberto
Abramo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e passa à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade, no 1º turno, dos Projetos
de Lei nºs 709/2007 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado
Gilberto Abramo); 1.111, 1.416 com as Emendas nºs 1 e 2 e
1.446/2007 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa - Sargento

Rodrigues - Délio Malheiros.
ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/9/2007

Às 10h4min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sávio Souza Cruz, Fábio Avelar, Rômulo Veneroso, Wander Borges e
Padre João, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Wander Borges, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios da equipe de assessoria operacional da
Secretaria Municipal de Agricultura de Manga, solicitando apoio da
Comissão para requerer recursos destinados ao trabalho de
restabelecimento de mudas de árvores nativas e frutíferas no viveiro
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municipal, objetivando o fortalecimento do ecossistema da
microrregião e a recuperação das matas ciliares dos rios da região e
seus mananciais; e da Sra. Maria Dalce Ricas, Secretaria Executiva
do Fórum de ONGs Ambientalistas de Minas Gerais, solicitando que
seja incluído no Orçamento do Estado para o ano de 2008 rubrica
própria para o trabalho de proteção e recuperação do meio ambiente
no Estado. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, todas em turno único, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projeto de Lei nº 1.150/2007 (Deputado
Almir Paraca), 1.427/2007 (Deputado Rômulo Veneroso) e 1.464/2007
(Deputado Sávio Souza Cruz). Passa-se à 1ª Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 261/2007 (relator:
Deputado Rômulo Veneroso) e 566/2007 (relator: Deputado Wander
Borges, em virtude de redistribuição), ambos na forma do vencido no
1º turno; e pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 346/2007
na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Rômulo Veneroso). Na fase
de discussão do parecer do relator, Deputado Rômulo Veneroso, o
qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº 529/2007 na forma
do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça, no 1º turno, o Presidente defere o pedido de vista do
Deputado Padre João. Passa-se à 3ª Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva em que
solicita a realização de audiência pública para se debater o Pacto
Verde ou Pacto de Sustentabilidade, tema proposto pela Associação
Mineira de Silvicultura - AMS, que se refere à utilização, pelas
empresas do setor, de árvores procedentes exclusivamente de
florestas plantadas; e Wander Borges em que solicita a realização de
audiência pública para se debater o Zoneamento Ecológico e
Econômico do Estado de Minas Gerais - ZEE-MG - e suas influências
no Plano Diretor Metropolitano. A Presidência recebe os seguintes
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requerimentos, que serão votados oportunamente: do Deputado
Roberto Carvalho em que solicita a realização de audiência pública,
conjuntamente com a Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial, para análise do Projeto de Lei nº 952/2007; do
Deputado Padre João em que solicita a realização de audiência
pública, no Município de Jeceaba, para se discutir o processo de
implantação do Distrito Industrial de Jeceaba, onde os impactos,
principalmente ambientais, abrangem outros Municípios, como São
Brás do Suaçuí; do Deputado Wander Borges em que solicita a
realização de audiência pública para se debaterem o licenciamento
ambiental e, especialmente, as medidas compensatórias do
loteamento denominado Fazenda Marzagão, que a Companhia de
Habitação do Estado de Minas Gerais e a empresa Araguaia
Engenharia Ltda. pretendem executar no Município de Sabará; e do
Deputado Fábio Avelar em que solicita sejam convidados
representantes da empresa CSN, para que façam a apresentação do
seu programa de investimentos para o Estado de Minas Gerais. O
Deputado Rômulo Veneroso, com a palavra, faz denúncia de ações de
desmatamento indiscriminado que estão ocorrendo no Município de
Desterro do Melo, conforme documento enviado a ele por um cidadão
de Barbacena. O Presidente solicita à assessoria que repasse a
documentação à Consultoria da Casa para análise e sugestões de
encaminhamento. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de setembro de 2007.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Wander Borges - Almir Paraca.

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/9/2007
Às 10h14min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Maria Lúcia Mendonça e Ana Maria Resende e os Deputados Deiró
Marra, Carlin Moura e Ruy Muniz, membros da supracitada Comissão.
Estão presentes, também, a Deputada Elisa Costa e o Deputado
Dalmo Ribeiro Silva. Havendo número regimental, o Presidente,
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Deputado Deiró Marra, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a ouvir convidados em audiência
pública, sobre a situação dos docentes da Universidade do Estado de
Minas Gerais - Uemg - e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios da Sra. Maria Drumond Pinto Dias, por meio
do qual expõe fatos relativos ao processo de escolha de Diretor e
Vice-Diretor da Escola Estadual Antônio Francisco de Oliveira e, do
Sr. José Eustáquio Batista, Presidente da Câmara Municipal de
Moema, protocolado nesta Comissão pelo Deputado João Leite, por
meio do qual o Vereador solicita seja encaminhado apelo ao
Governador do Estado com vistas à prorrogação do último concurso
público para Professor de Educação Básica da rede pública estadual.
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Os Projetos de Lei nºs 1.367 e 821/2007 e os
Requerimentos nºs 1.011, 1.015 e 1.018/2007 são retirados de pauta,
atendendo-se requerimento da Deputada Maria Lúcia Mendonça,
aprovado pela Comissão. A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião para ouvir o Sr. Mário Fernando Valeriano Soares, Pró-Reitor
de Planejamento, Gestão e Finanças da Uemg, representando Janete
Gomes Barreto Paiva, Reitora da Uemg; e as Sras. Solange Bretas,
Vice-Presidente da Regional Leste do Sindicato Nacional dos
Docentes das Instituições de Ensino Superior, representando Paulo
Marcos Borges Rizzo, Presidente desse Sindicato, Lucileide Malaguth
Colares, Professora da Uemg, e Ilva Ruas, docente da Unimontes,
que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, na
qualidade de autor do requerimento que deu origem aos debates, faz
suas considerações iniciais e, logo após, passa a palavra aos
Deputados e convidados, para que façam suas exposições. Abertos
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.



753

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
requerimentos da Deputada Elisa Costa em que solicita seja realizado
debate público, com a finalidade de aprofundar o conhecimento da
realidade atual do ensino público profissionalizante e superior em
nosso Estado e discussão das perspectivas para os próximos anos;
da Deputada Maria Lúcia Mendonça e Deputado Deiró Marra em que
solicitam seja encaminhado ofício à Reitora da Uemg, para que
informe os motivos de não terem sido nomeados docentes aprovados
em concurso público já realizado por aquela instituição; da Deputada
Maria Lúcia Mendonça e dos Deputados Deiró Marra e Carlin Moura
em que solicitam seja encaminhado pedido à Reitora da Uemg, para
que esclareça se os cursos de Mestrado, Doutorado e
Especializações serão computados com pontuação extra em concurso
para docentes a ser realizado por aquela instituição, assim como os
eventuais critérios para tal pontuação extra; em que solicitam seja
encaminhado ofício ao Govenador do Estado, ao Secretário de Estado
de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e aos Reitores da Uemg e
da Unimontes, pedindo informações sobre os procedimentos adotados
para a efetivação dos professores designados das mencionadas
instituições de ensino superior; do Deputado Carlin Moura (3) em que
solicita seja incluída a Sra. Ilva Ruas, docente da Unimontes, no rol de
convidados desta reunião; em que solicita seja realizada reunião para,
em audiência pública, debater os procedimentos adotados pela
Secretaria de Estado de Educação, no que diz respeito à reforma da
Escola Estadual Pedro II, bem como as repercussões junto aos corpos
docente e discente e; para que sejam solicitadas informações à
Secretária de Estado de Educação, referentes à previsão de início e
término das reformas da Escola Estadual Pedro II, comunicando-se
aos servidores daquela escola o envio do mencionado pedido de
informações. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de setembro de 2007.
Maria Lúcia Mendonça, Presidente - Carlin Moura - Vanderlei

Jangrossi.
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ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/9/2007

Às 10h40min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Elisa Costa e os Deputados Jayro Lessa, Agostinho Patrús Filho,
Antônio Júlio, Lafayette de Andrada e Sebastião Helvécio, membros
da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado
Antônio Genaro. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Jayro Lessa, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros da
Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir
e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da
seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Oswaldo Borges da Costa
Filho, Diretor-Presidente da Codemig, encaminhando o Relatório do
Orçamento de Investimentos da Companhia para 2008; e Lindon
Carlos Resende da Cruz, Prefeito Municipal de Nova Ponte
manifestando repúdio ao Projeto de Lei Complementar nº 26/2007,
que transfere os Municípios de Iraí de Minas e Indianópolis da
Comarca de Nova Ponte para as Comarcas de Monte Carmelo e
Araguari, respectivamente; e de correspondência publicada no “Diário
do Legislativo” de 30/3/2007: ofícios dos Srs. Luiz Cláudio Monteiro
Morgado, Coordenador-Geral de Finanças, Convênios e Contabilidade
do Ministério do Desenvolvimento Agrário; e Custódio Mattos,
Secretário de Desenvolvimento Social. O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 538/2007 (Deputado Zé
Maia); 742/2007 (Deputada Elisa Costa); 808 e 1.154/2007 (Deputado
Sebastião Helvécio), 946/2007 (Deputado Jayro Lessa); 1.046 e
1.236/2007 (Deputado Agostinho Patrús Filho); 772/2007 (Deputado
Antônio Júlio); 896/2007 (Deputado Lafayette de Andrada), todos no
1º turno; 1.249/2007 (Deputado Agostinho Patrús Filho), no 2º turno; e
Mensagem nº 85/2007 (Deputado Lafayette de Andrada). Passa-se à
1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela
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aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.249/2007 na forma do
Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Agostinho Patrús Filho); e pela
aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 430/2007 na forma do
Substitutivo nº 2 (relator: Deputado Sebastião Helvécio); 946/2007
com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e a
Emenda nº 2, da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e
Informática (relatora: Deputada Elisa Costa, em virtude de
redistribuição); e pela rejeição dos Projetos de Lei nºs 366/2007
(relator: Deputado Antônio Júlio) e 808/2007 (relator: Deputado
Sebastião Helvécio). Os pareceres sobre a Mensagem nº 85/2007 e
os Projetos de Lei nºs 742 e 1.046/2007, no 1º turno, deixam de ser
apreciados em virtude de solicitação de prazo regimental pelos
respectivos relatores, Deputados Lafayette de Andrada, Elisa Costa e
Agostinho Patrús Filho. Os Projetos de Lei nºs 994, 1.084, 1.182,
1.356 e 1.415/2007 são retirados da pauta por determinação do
Presidente da Comissão por não cumprirem prespostos regimentais e
o Projeto de Lei nº 1.324/2007, por haver sido apreciado em reunião
anterior. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de setembro de 2007.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Rômulo

Veneroso - Weliton Prado.
ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/9/2007
Às 16h15min, comparecem no Salão dos Vicentinos, em Barbacena

os Deputados Weliton Prado, Wander Borges, João Leite (substituindo
este ao Deputado Ademir Lucas, por indicação da Liderança do BSD),
Lafayette de Andrada (substituindo ao Deputado Ronaldo Magalhães,
por indicação da Liderança do BSD) e Padre João (substituindo à
Deputada Cecília Ferramenta, por indicação da Liderança do PT),
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Antônio Júlio e Fábio Avelar. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Weliton Prado, declara aberta a reunião e, em
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virtude da aprovação de requerimento do Deputado Lafayette de
Andrada, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir, em audiência
pública, o convênio de cooperação celebrado entre a Prefeitura de
Barbacena e a Copasa-MG, que tem por objetivo delegar a essa
Companhia parte da gestão dos serviços públicos municipais de
abastecimento de água e coleta de esgoto. A Presidência interrompe
a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Martim Francisco Borges de
Andrada e José Higino Ferreira, respectivamente, Prefeito Municipal e
Presidente da Câmara Municipal de Barbacena; Edson Rezende,
Coordenador do Movimento Popular de Luta contra Convênio da
Copasa; João Batista Peixoto, Consultor do Ministério das Cidades;
Rodrigo Moura, Gerente Regional da Copasa-Região Noroeste;
Frederico Ozanam de Melo Souza, funcionário do Demasa; Ronaldo
Braga, Presidente do PMDB municipal, e Pedro do Vale, Vereador, os
quais são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede
a palavra ao Deputado Padre João, autor do requerimento que deu
origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa
a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e demais
participantes, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de setembro de 2007.
Weliton Prado, Presidente - Ronaldo Magalhães - Wander Borges -

Ademir Lucas.
ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/9/2007

Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Elmiro Nascimento, Domingos Sávio e Antônio Júlio, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Carlos Pimenta e Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Elmiro Nascimento, declara aberta a reunião e



757

com base no inciso III do art. 120 do Regimento Interno dispensa a
leitura da ata, considera-a aprovada e solicita aos Deputados
presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se
destina a discutir, em audiência pública, o Projeto de Lei
Complementar nº 27/2007, do Governador do Estado, que institui a
Unidade de Gestão Previdenciária Integrada - Ugeprevi - e o Conselho
Estadual de Previdência - Ceprev - para o regime próprio de
previdência do Estado de Minas Gerais, altera a Lei Complementar nº
64, de 25/3/2002, e dá outras providências; e comunica o recebimento
de ofício do Sr. Simão Cirineu Dias, Secretário de Estado de Fazenda,
agradecendo o convite para participar desta reunião e informando da
impossibilidade de seu comparecimento. Registra-se a presença do
Ten.-Cel. Abraham Lincoln Issa Ferreira, Sub-Assessor de Assistência
à Saúde do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG -,
representando o Cel. BM José Honorato Ameno, Comandante-Geral
do CBMMG; do Coronel PM Zeder Gonçalves do Patrocínio,
Presidente da União dos Militares de Minas Gerais - UMMG -;
Subtenente Luiz Gonzaga Ribeiro, Presidente da Associação dos
Praças da Polícia Militar e Bombeiro Militar - Aspra -; Cabo Álvaro
Rodrigues Coelho, Presidente do Centro Social dos Cabos e Soldados
da Polícia Militar e Bombeiro Militar; Major Zoé Ferreira Santos, Vice-
Presidente da Associação dos Oficiais PMBM e Lindolfo Fernandes de
Castro, Presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita
Estadual - Sindifisco -, os quais são convidados a tomar assento à
mesa. A Presidência faz uso da palavra para suas considerações
iniciais, após o que concede a palavra ao Deputado Sargento
Rodrigues, autor do requerimento que deu origem à reunião. Logo
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta nas notas taquigráficas. A Presidência recebe abaixo-assinado
de entidades representativas dos militares estaduais manifestando
discordância em relação ao Projeto de Lei Complementar nº 27/2007.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de setembro de 2007.
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Elmiro Nascimento, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Mauri Torres -
Inácio Franco.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.188/2007
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em epígrafe visa

a declarar de utilidade pública a Associação Desportiva Sonhos de
Liberdade, com sede no Município de Sabará.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a
Emenda nº 1, que apresentou. Vem agora a matéria a esta Comissão,
para deliberação conclusiva, nos termos do art. 103, I, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.188/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Desportiva Sonhos de Liberdade, com sede no
Município de Sabará, que tem por finalidade realizar a reintegração
social de crianças carentes, adolescentes em conflito com a lei ou em
risco social, utilizando o desporto como instrumento de ação.

Fomentando a educação, a qualificação profissional, a cultura e as
artes; patrocina campanhas públicas que visam a combater o uso das
drogas; e, através de cursos, palestras, seminários, chás e jantares,
busca angariar recursos para concretizar seus objetivos estatutários.

Com recursos próprios, de terceiros ou provenientes de convênios
firmados com organizações públicas ou privadas, administra creches,
fábricas de materiais desportivos, ateliês de artesanato e artes, feiras,
restaurante, clínicas e hotéis de repouso, escolas e outras atividades
que possam atender às demandas das pessoas e das comunidades
por ela assistidas.

Cabe esclarecer que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, tem por propósito retificar o nome do Município
sede da entidade.

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

Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
1.188/2007, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 12 de setembro de 2007.
Ana Maria Resende, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.443/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
por objetivo dar denominação a escola estadual situada no Município
de Berilo.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.443/2007 pretende dar a denominação de

Escola Estadual de Berilo à escola estadual localizada na Rua Delfim
Ramalho de Souza, nº 134, Bairro Dom Silvestre, no Município de
Berilo.

O propósito do Governador do Estado vem ao encontro de
solicitação do colegiado da referida escola de ensino fundamental, o
qual, em reunião realizada no dia 6/5/2007, homologou, pela
unanimidade dos votos dos seus membros, a indicação do nome
Escola Estadual de Berilo para denominá-la. Trata-se de homenagem
a Berilo, por ter recebido, em 2003, medalha que condecora os
Municípios integrantes do movimento da Inconfidência Mineira e é
reconhecida oficialmente pelo governo de Minas Gerais.

Considerando não existir nenhum outro educandário público do
Estado no Município de Berilo que ostenta a denominação proposta, a
homenagem que lhe está sendo feita é justa e oportuna, lembrando a
sua importância no contexto econômico, histórico e social de Minas
Gerais.
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Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.443/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 12 de setembro de 2007.
Maria Lúcia Mendonça, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.456/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em tela
visa a declarar de utilidade pública a Fundação de Desenvolvimento
Científico e Cultural - Fundecc -, com sede no Município de Lavras.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.456/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural, com sede no
Município de Lavras, a qual possui como finalidade precípua apoiar
atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem como o
desenvolvimento institucional, científico e tecnológico da Universidade
de Lavras.

Na consecução de suas metas, promove cursos, seminários e
congressos sobre temas educacionais; presta apoio no registro e
gerenciamento de propriedade industrial e intelectual, marcas e
patentes; opera emissoras de rádio e televisão; promove a publicação
de livros, revistas e jornais; apóia atividades artísticas, culturais,
esportivas e assistenciais.

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

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 1.456/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 12 de setembro de 2007.
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Carlin Moura, relator.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 50/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o Projeto de Lei nº
50/2007 visa a alterar a Lei nº 12.666, de 4/11/97, que dispõe sobre a
política estadual de amparo ao idoso e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/2/2007, a proposição foi
examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, legalidade e constitucionalidade.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XIV, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe visa a alterar a alínea “d” do inciso III do

art. 5º da Lei nº 12.666, de 4/11/97, que dispõe sobre a política
estadual de amparo ao idoso e dá outras providências.

O Estatuto do Idoso - Lei Federal nº 10.741, de 2003 - veio
consolidar os direitos fundamentais e a política de proteção ao idoso.
Na área de educação, a legislação preconiza que o poder público
criará oportunidade de acesso do idoso à educação, adequando
currículos, metodologias e material didático aos programas
educacionais a ele destinados, apoiará a criação de universidade
aberta para as pessoas idosas e incentivará a publicação de livros e
periódicos de conteúdo e padrão editorial adequados ao idoso, que
facilitem a leitura, considerada a natural redução da capacidade
visual. Em âmbito estadual, a Lei nº 12.666 estabelece a obrigação do
Estado de apoiar a criação de cursos na Universidade do Estado de
Minas Gerais - Uemg - e na Universidade Estadual de Montes Claros -
Unimontes - abertos para o idoso, como meio de universalizar o
acesso às diferentes formas do saber.

A essência da proposição é especificar ações de amparo ao idoso
na área da educação: criação de cursos e atividades de extensão
direcionados a esse grupo; flexibilização dos processos seletivos para
ingresso do idoso nos cursos seqüenciais de formação específica e de
complementação de estudos; e abertura de vagas em disciplinas



762

regulares dos cursos superiores de graduação.
A Lei de  Diretrizes  e Bases da Educação Nacional - Lei Federal nº

9.394, de 1996 - estabelece, em seu art. 44, que os cursos de
graduação são abertos a candidatos que tenham concluído o ensino
médio ou equivalente e que tenham sido classificados em processo
seletivo. Essa exigência não é feita para o ingresso em cursos
superiores seqüenciais por campo de saber, visto que a legislação
prescreve, para essa modalidade de curso, que os candidatos
atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino.
Verifica-se, portanto, que as instituições de ensino podem determinar
os critérios a serem considerados na seleção para preenchimento das
vagas nos cursos, o que possibilita a flexibilização do processo
seletivo para ingresso do idoso. Nos cursos de graduação, serão
reservadas vagas em disciplinas regulares, por área do conhecimento,
aos interessados que tenham idade igual ou superior a 60 anos,
conforme a disponibilidade da instituição. Não foi suprimida, na
proposição sob comento, a exigência da classificação em processo
seletivo, não acarretando controvérsia.

Segundo dados do último censo do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística - IBGE -, o grupo populacional que tem 60 anos ou mais
corresponde a 8,6% da população do País, o que ressalta a
importância de discutir e promover políticas públicas específicas para
esse público. A medida proposta no projeto de lei em apreço irá
fortalecer a integração e a participação dos idosos na sociedade,
garantindo, assim, o pleno exercício da cidadania.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto

de Lei nº 50/2007.
Sala das Comissões, 12 de setembro de 2007.
Domingos Sávio, Presidente - Walter Tosta, relator - Antônio Carlos

Arantes.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 734/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o Projeto de Lei nº
734/2007, decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº
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2.204/2005, visa a instituir o Certificado-Inclusão e o Selo-Inclusão no
Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 12/4/2007, a proposição foi
examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, legalidade e constitucionalidade na
forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XIV, do Regimento
Interno.

No decorrer da tramitação, houve a anexação do Projeto de Lei nº
840/2007, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, por
guardar semelhança com a proposição em análise.

Fundamentação
A proposição em epígrafe visa a instituir o Certificado-Inclusão e o

Selo-Inclusão no Estado, a ser concedido à pessoa física ou jurídica
que adaptar suas edificações e treinar seus funcionários, eliminando
as barreiras arquitetônicas e sociais, a fim de garantir o acesso às
pessoas com deficiência física e idosas.

A proposta apresentada fundamenta-se na importância de
sensibilizar os diversos segmentos da sociedade para que ofereçam
aos idosos e às pessoas com deficiência a proteção e os cuidados de
que são merecedores. É importante compreender que, além dos
direitos relativos a todos, essas pessoas devem ter direitos
específicos, que levem em consideração, na medida do possível, as
limitações ou impossibilidades a que estão sujeitas.

Importa salientar que a questão da acessibilidade tem sido uma
preocupação constante nas últimas décadas. Há investimentos para
que as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida tenham
condições de utilização, com segurança e autonomia, dos espaços,
mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes
e dos sistemas e meios de comunicação.

É importante ressaltar que a acessibilidade não se refere somente
ao meio físico. O conceito moderno de acessibilidade envolve o
ambiente físico, como as edificações e os transportes, e também os
meios de comunicação. A participação das pessoas com deficiência
em todos os setores da vida social tem mobilizado o governo e
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diversos segmentos da sociedade.
A Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa Deficiente -

Caade -, órgão da administração direta do governo do Estado de
Minas Gerais, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social e
Esportes, vem envidando esforços para esclarecer a sociedade em
geral sobre a importância do reconhecimento das diferenças humanas
e para garantir às pessoas com deficiência o direito ao trabalho, à
educação, ao esporte, ao lazer e à cultura. A Caade oferece
assessoria às associações de ou para pessoas com deficiência,
intermediação de mão-de-obra e orientação jurídica às entidades,
coordenadorias e conselhos de pessoas com deficiência.

Convém ressaltar que a questão da acessibilidade se encontra
garantida na Constituição Federal, em seu art. 227. Esse artigo foi
regulamentado, de forma detalhada, pela Lei Federal nº 10.098, de
2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou
com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de
obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na
construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de
comunicação.

Em âmbito estadual, a Lei nº 11.666 contém normas para facilitar o
acesso das pessoas com deficiência física aos edifícios de uso
público, conforme o estabelecido no art. 227 da Constituição Federal e
no art. 224 da Constituição Estadual.

A concessão de certificado e de selo tem o propósito de atestar que
determinado produto ou serviço atende a padrões de qualidade
previamente fixados. No caso em exame, concede-se o certificado a
instituições que cumprem a lei, uma vez que adaptar os espaços de
circulação de prédios públicos e privados às necessidades das
pessoas com deficiência é exigência legal, e não ato de benevolência.
Em decorrência disso, não cabe o reconhecimento do Estado aos
cidadãos ou pessoas jurídicas que cumpram o determinado por lei.

Diante disso, a Comissão de Constituição e Justiça, ao emitir seu
parecer, apresentou o Substitutivo nº 1, passando a homenagear, por
meio de certificado, as pessoas físicas ou jurídicas que promovam
pesquisa tecnológica e desenvolvimento experimental no âmbito da
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medicina preventiva e terapêutica, publiquem e divulguem seus
resultados e produzam equipamentos especializados destinados ao
uso das pessoas com deficiência. Consideramos de elevado
significado as alterações propostas em defesa desse grupo em nosso
Estado e ratificamos o parecer exarado por aquela Comissão
favorável à proposição.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

734/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 12 de setembro de 2007.
Domingos Sávio, Presidente - Walter Tosta, relator - Antônio Carlos

Arantes.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 885/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Zezé Perrella, o Projeto de Lei nº 885/2007
destina assentos a idosos e deficientes físicos nos terminais
rodoviários localizados no Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 20/4/2007, a proposição foi
examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, legalidade e constitucionalidade.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XIV, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe dispõe sobre a destinação aos idosos e às

pessoas com deficiência de 10% dos assentos dos terminais
rodoviários do Estado.

A medida consubstanciada no projeto visa a beneficiar as pessoas
que, em decorrência de suas limitações de ordem física, estejam
impedidas ou apresentem dificuldades de permanecer de pé por
tempo relativamente longo. Constitui, portanto, uma ação positiva, em
obediência à Constituição da República, que preconiza a construção
de uma sociedade livre, justa e solidária e que tenha como
fundamento a promoção do bem de todos.
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Atualmente, verifica-se que os direitos das pessoas em situação de
vulnerabilidade, como os idosos e as pessoas com deficiência,
encontram cada vez mais acolhida na sociedade, e o reconhecimento
e a garantia de tais direitos está ligado à defesa da dignidade da
pessoa humana.

O governo e a sociedade têm envidado esforços a fim de garantir
direitos específicos para essa parcela da população, levando-se em
conta as peculiaridades a que estão sujeitas. Várias leis foram
editadas, em âmbito federal e estadual, para viabilizar esses direitos.
Há uma necessidade premente de se criarem meios efetivos para
melhorar a qualidade de vida dessas pessoas.

Um dos avanços mais significativos, que veio consolidar os direitos
fundamentais e a política de proteção ao idoso, foi a criação do
Estatuto do Idoso - Lei Federal nº 10.741, de 2003. O Estatuto
estabelece que o idoso goza de todos os direitos fundamentais
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que
trata a lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as
oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e
mental.

A Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de
Deficiência estabelece um conjunto de orientações normativas que
objetivam assegurar o pleno exercício dos direitos básicos dessas
pessoas, inclusive os direitos à saúde, à assistência social, à
educação e outros que, decorrentes da Constituição e das leis,
propiciem o seu bem-estar pessoal, social e econômico.

Importa salientar que a Constituição Federal promulgada em 1988
representou um avanço na proteção dos direitos dos cidadãos,
especificamente os das pessoas com deficiência e dos idosos, e
muitas normas têm sido elaboradas com a finalidade de garantir o
cumprimento dos princípios e das diretrizes constitucionais. A
proposição em análise é mais um instrumento que visa a garantir a
cidadania e o bem desses segmentos da sociedade.

Com o objetivo de aperfeiçoar o projeto, julgamos oportuno
apresentar a Emenda nº 1, a fim de estender a medida a outras
pessoas merecedoras de atenção e cuidado em virtude de suas
condições físicas, como gestantes e lactantes e pessoas
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acompanhadas por criança de colo, bem como pessoas com
mobilidade reduzida. Outra alteração refere-se à idade prevista no art.
1º do projeto, que era “acima de 65 anos” e foi modificada para “igual
ou superior a 60 anos”.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

885/2007, no 1º turno, com a Emenda nº 1, a seguir.
Emenda nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Serão destinados preferencialmente às pessoas com idade

igual ou superior a sessenta anos, às pessoas portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida, às gestantes e lactantes e às
pessoas acompanhadas por crianças de colo 10% (dez por cento) dos
assentos nas áreas de embarque e desembarque dos terminais
rodoviários localizados no Estado.

§ 1º - Considera-se pessoa portadora de deficiência aquela que se
enquadra nas condições previstas na Lei nº 13.465, de 12 de janeiro
de 2000.

§ 2º - Considera-se pessoa com mobilidade reduzida aquela que,
não se enquadrando no conceito de pessoa portadora de deficiência
estabelecido pela Lei nº 13.465, de 12 de janeiro de 2000, tenha, por
qualquer motivo, dificuldade de movimentar-se, permanente ou
temporariamente, gerando redução efetiva da mobilidade,
flexibilidade, coordenação motora e percepção.”.

Sala das Comissões, 12 de setembro de 2007.
Domingos Sávio, Presidente - Walter Tosta, relator - Antônio Carlos

Arantes.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.153/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, a proposição em epígrafe,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 69/2003, altera o
art. 1º da Lei nº 11.867, de 28/7/95, que reserva percentual de cargos
ou empregos públicos, no âmbito da administração pública do Estado,
para pessoas com deficiência.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 25/5/2007, a proposição foi
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examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, legalidade e constitucionalidade.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XIV, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe tem por objetivo aumentar de 10% para

15% o percentual de cargos ou empregos públicos, no âmbito da
administração pública do Estado, para pessoas com deficiência.

Nas últimas décadas, verifica-se que a inclusão social das pessoas
com deficiência tem mobilizado o governo e diversos segmentos da
sociedade. Houve um reconhecimento de que a população com algum
tipo de deficiência deve ter diretos específicos, em decorrência das
limitações e impossibilidades a que estão sujeitas. Assim, diversos
mecanismos legais foram instituídos a fim de promover condições de
igualdade entre os deficientes e os demais cidadãos, sem, contudo,
configurar privilégio.

Quando se trata da inserção no mercado de trabalho, em virtude das
peculiaridades que envolvem o trabalhador com algum tipo de
deficiência, a Constituição Federal, no capítulo dos direitos sociais,
proíbe qualquer discriminação no tocante a salário e critério de
admissão. Outro importante direito estabelecido na Constituição é a
reserva de percentual de cargos e empregos públicos aos deficientes.
O Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União - Lei
Federal nº 8.112, de 1990 -, em seu art. 5º, § 2º, regulamentou o
previsto na Carta Magna, ao assegurar às pessoas com deficiência o
direito de se inscreverem em concurso público para provimento de
cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que
são portadoras, reservando-se para tais pessoas até 20% das vagas
oferecidas no concurso.

Também em âmbito estadual diversas normas legais e programas
de apoio para criar oportunidades de trabalho às pessoas com
deficiência foram estabelecidos. A Coordenadoria de Apoio e
Assistência à Pessoa Portadora de Deficiência - Caade -, órgão da
administração direta do governo de Minas Gerais, vinculado à
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes, oferece
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intermediação de mão-de-obra do portador de deficiência, possui
cadastro de empresas e pessoas físicas para contratação de pessoas
com deficiência, além de realizar outras ações voltadas para esse
segmento.

O último censo realizado pelo IBGE revelou existirem 24,6 milhões
de pessoas com pelo menos uma das deficiências investigadas, o que
corresponde a 14,5% da população brasileira, que era de 169,8
milhões em 2000. Em Minas Gerais, constatou-se que 2,6 milhões de
pessoas eram portadoras de pelo menos uma das deficiências
enumeradas, o que corresponde a 14,9% da população do Estado,
que era de 17,9 milhões no mesmo período. A população
economicamente ativa residente no Estado, com pelo menos uma das
deficiências investigadas, na faixa etária de 18 a 64 anos, era
constituída por 1,7 milhões de pessoas, o que corresponde a 16,8%
da população economicamente ativa dessa faixa etária, que era de
10,6 milhões.

Diante desses dados, verifica-se que é justificável alterar de 10%
para 15% a porcentagem das vagas destinadas às pessoas com
deficiência em Minas Gerais, conforme proposto no projeto em
análise.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação, em 1º turno, do Projeto

de Lei nº 1.153/2007.
Sala das Comissões, 12 de setembro de 2007.
Domingos Sávio, Presidente - Walter Tosta, relator - Antônio Carlos

Arantes.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 457/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em
epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
2.012/2004, cria a Notificação Compulsória da Violência contra o
Idoso e a Comissão de Monitoramento da Violência contra o Idoso.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1 com a Emenda
nº 1, retorna agora o projeto a esta Comissão para receber parecer
para o 2º turno, nos termos do art. 102, XIV, c/c o art. 189 do
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Regimento Interno.
Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
O projeto de lei em exame objetiva criar a Notificação Compulsória

da Violência contra o Idoso, que será feita pelo estabelecimento de
saúde que prestar atendimento ao idoso vítima de violência ou maus-
tratos. Essa notificação será preenchida em três vias, sendo uma
mantida no estabelecimento de saúde que prestar o atendimento,
outra encaminhada à Delegacia Especializada de Crimes contra o
Idoso e a terceira entregue ao idoso ou ao acompanhante por ocasião
da alta do paciente.

O projeto leva em conta uma concepção mais ampla de violência
contra o idoso, que abarca o sofrimento físico, sexual e psicológico de
que forem vítimas pessoas com idade igual ou superior a 60 anos.

Na justificação, a autora argumenta que em 69% dos casos de
violência contra idosos registrados na Capital mineira, vítima e autor
moram no mesmo domicílio. Outro dado apresentado,  cuja fonte é o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE -, demonstra que
os idosos representam atualmente cerca de 9% da população
brasileira, estimando-se que nos próximos 20 anos essa população irá
dobrar, passando de cerca de 30 milhões de pessoas para
aproximadamente 60 milhões.

Esse grupo social tem merecido atenção especial nos últimos anos,
tanto que o Congresso Nacional editou o Estatuto do Idoso,
regulamentando direitos concernentes à vida, à liberdade, à saúde, à
educação, à profissionalização, à habitação, à previdência social e ao
transporte, além de estabelecer punições para crimes contra os
maiores de 60 anos.

Acertou a Comissão de Constituição e Justiça ao apresentar, no 1º
turno, o Substitutivo nº 1, corrigindo vícios existentes na proposta
original. Um desses vícios dizia respeito ao estabelecimento de
competência para a Divisão de Epidemiologia, órgão da Secretaria de
Estado de Saúde. Ocorre que, por se tratar de órgão pertencente à
estrutura do Poder Executivo, apenas o Governador do Estado possui
iniciativa quanto à matéria.

Outro equívoco estava na criação da Comissão de Monitoramento
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da Violência contra o Idoso, órgão que iria integrar a Secretaria de
Estado de Saúde. Também nesse caso somente o Governador goza
da prerrogativa de criar, modificar ou mesmo extinguir órgãos ou
entidades vinculadas ou subordinadas ao Poder Executivo.

Um terceiro vício da proposta original ficou configurado na
composição da Comissão de Monitoramento da Violência contra o
Idoso, pois o projeto previa representantes de várias secretarias de
Estado como membros da citada comissão, contrariando o disposto
no art. 90, XIV, da Constituição Estadual.

Comungamos com a posição da Comissão de Constituição e
Justiça, tanto que no 1º turno nos manifestamos favoravelmente às
modificações propostas. Dessa forma, mantemos, no 2º turno, nosso
posicionamento do 1º turno.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto

de Lei nº 457/2007 na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 12 de setembro de 2007.
Domingos Sávio, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator -

Walter Tosta.
PROJETO DE LEI Nº 457/2007

(Redação do Vencido)
Cria a Notificação Compulsória da Violência contra o Idoso e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criada a Notificação Compulsória da Violência contra o

Idoso, a ser efetivada por estabelecimento público ou privado de
serviço de saúde que prestar atendimento ao idoso vítima de violência
ou maus-tratos.

§ 1º - Considera-se idoso a pessoa com idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos.

§ 2º - Para os efeitos desta lei, a expressão “Notificação
Compulsória da Violência contra o Idoso”, o termo “Notificação” e a
sigla NCVI se equivalem.

Art. 2º - Para os efeitos desta lei, consideram-se:
I - violência contra o idoso a ação ou a conduta que causem morte,

dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico ao idoso, ocorridas no
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âmbito público ou doméstico;
II - violência física a agressão ao corpo da vítima pelo uso da força

do agressor, com ou sem o uso de instrumentos, ou por queimadura,
corte, perfuração e uso de armas brancas ou de fogo, ou instrumento
análogo;

III - violência psicológica a situação em que o idoso for vítima de
coação verbal ou de constrangimento que acarretem situação
vexatória, humilhante ou desumana.

Art. 3º - Serão notificados, em formulário oficial, os casos atendidos
e diagnosticados de violência ou maus-tratos contra o idoso,
tipificados como violência física, sexual ou psicológica.

Parágrafo único - O profissional de saúde que verificar que o idoso
tenha sofrido violência ou maus-tratos solicitará ao profissional
responsável pela condução do caso o preenchimento da Notificação.

Art. 4º - A Notificação conterá:
I - identificação pessoal, com nome, idade, etnia, escolaridade e

endereço;
II - identificação do acompanhante, com nome, etnia, profissão e

endereço;
III - motivo do atendimento;
IV - diagnóstico;
V - descrição objetiva dos sintomas e das lesões;
VI - relato da situação social, familiar, econômica e cultural.
§ 1º - No formulário do primeiro atendimento, o responsável pelo seu

preenchimento deverá especificar a causa da violência física, sexual
ou psicológica, bem como o âmbito de sua ocorrência.

§ 2º - Os casos de violência contra o idoso são considerados:
I - domésticos os ocorridos em família, em unidade doméstica ou

qualquer outro ambiente, desde que o agressor conviva ou tenha
convivido no mesmo domicílio que o idoso;

II - públicos:
a) os ocorridos na comunidade e praticados por qualquer pessoa;
b) os praticados por agentes do poder público ou por estes

tolerados, independentemente do local da ocorrência do fato.
Art. 5º - A Notificação de que trata esta lei será preenchida em três

vias, das quais uma será mantida em arquivo de violência contra o
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idoso, no estabelecimento de saúde que prestou o atendimento, outra
encaminhada à Delegacia Especializada de Crimes contra o Idoso, e a
terceira entregue ao idoso ou ao acompanhante, na data de sua
liberação.

Art. 6º - Os dados constantes em arquivo de violência contra o idoso
serão confidenciais e somente poderão ser fornecidos:

I - ao denunciante, ao idoso ou ao acompanhante da pessoa vítima
da violência, devidamente identificada, mediante solicitação pessoal
por escrito;

II - aos Conselhos Estadual e Municipal do Idoso, à autoridade
policial ou judiciária, mediante solicitação expressa.

Parágrafo único - Os dados da NCVI, excluídos os que possibilitem
a identificação da vítima, serão encaminhados, em boletim semestral,
à Secretaria de Estado de Saúde.

Art. 7º - O Poder Executivo indicará, por meio de regulamento, o
órgão ou entidade responsável pela aplicação desta lei.

Art. 8º - O descumprimento do disposto nesta lei, por
estabelecimento de serviço de saúde, acarretará as seguintes
penalidades:

I - na primeira ocorrência, o estabelecimento receberá advertência
confidencial e deverá comprovar, no prazo máximo de trinta dias a
contar da data da advertência, a habilitação de seus recursos
humanos em registro de violência dessa natureza;

II - no caso de reincidência ou descumprimento do prazo
estabelecido no inciso I, o estabelecimento privado será apenado com
multa diária no valor de 3.202,56 Ufemgs (três mil duzentas e duas
vírgula cinqüenta e seis Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 12/9/2007, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Djalma Diniz, notificando o falecimento da Sra. Maria

da Conceição Cerceau Ibrahim, ocorrido em 5/9/2007, no Município de
Mariana. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.
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José Alfredo Baracho, ocorrido no dia 11/9/2007, em Belo Horizonte.
(- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 15 DE SETEMBRO DE 2007

ATAS
ATA DA 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/9/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana e Getúlio Neiva

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nºs 94 e 95/2007
(encaminham emendas ao Projeto de Lei nº 1.324/2007 e o Projeto de
Lei nº 1.571/2007, respectivamente), do Governador do Estado -
Ofício nº 9/2007 (informando ausência do País do Vice-Governador),
do Governador do Estado - Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 1.572 a 1.581/2007
- Requerimentos nºs 1.132 a 1.150/2007 - Requerimentos do
Deputado André Quintão e da Deputada Elisa Costa e dos Deputados
Alencar da Silveira Jr., Eros Biondini e Célio Moreira e outros, Dalmo
Ribeiro Silva (2) e das Comissões de Assuntos Municipais e de
Direitos Humanos - Comunicações: Comunicações das Comissões de
Política Agropecuária, de Transporte, de Administração Pública, de
Segurança Pública, de Educação e do Trabalho, das Deputadas
Cecília Ferramenta e Elisa Costa e do Deputado Sávio Souza Cruz -
Comunicações Não Recebidas: Comunicação do Deputado Sávio
Souza Cruz - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Vanderlei
Miranda, Getúlio Neiva, Weliton Prado, Carlin Moura e Domingos
Sávio - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho
de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro
Silva (2) e Eros Biondini e Célio Moreira e outros; deferimento -
Votação de Requerimentos: Requerimentos das Comissões de
Assuntos Municipais e de Direitos Humanos; aprovação - Inexistência
de quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras do Sr.
Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Roberto

Carvalho - Dinis Pinheiro - Alencar da Silveira Jr. - Ademir Lucas -
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Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Carlin Moura -
Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva -
Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio -
Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar -
Getúlio Neiva - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio
- Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Leonardo Moreira -
Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Neider Moreira - Padre
João - Paulo Cesar - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães -
Rosângela Reis - Ruy Muniz - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda
- Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Gláucia Brandão, 2ª- Secretária “ad hoc”, procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O Deputado Getúlio Neiva, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte
correspondência:

MENSAGEM Nº 94/2007
Belo Horizonte, 13 de setembro de 2007.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

Egrégia Assembléia Legislativa, Emenda ao Projeto de Lei nº
1.324/2007, que reajusta os valores das tabelas de vencimento básico
das carreiras dos Profissionais de Educação Básica do Estado e das
carreiras do Grupo de Atividades de Defesa Social, a que se referem
os incisos VII a XI do art. 1º da Lei nº 15.301, de 10 de agosto de
2004, e institui a Parcela de Complementação Remuneratória do
Magistério para fins de implantação do piso remuneratório dos
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servidores do magistério público estadual.
A Emenda propõe a instituição de nova tabela de vencimento básico

para os servidores da carreira de Auxiliar de Serviços de Educação
Básica, de que trata a Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004, com
jornada de trabalho de quarenta horas semanais. A tabela proposta
possui valor inicial de R$380,00 (trezentos e oitenta reais) e os valores
acrescidos ao vencimento básico em virtude de sua implementação
serão deduzidos da VTI, a que se refere a Lei nº 15.787, de 27 de
outubro de 2005.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter à
consideração dos seus Nobres Pares a presente Emenda ao Projeto
de Lei em questão.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

EMENDA Nº 1
O inciso I do art. 1º do Projeto de Lei nº 1.324/2007, passa a ter a

seguinte redação:
“Art. 1º - Ficam reajustados em 5% (cinco por cento), a partir de 1º

de setembro de 2007, os valores das tabelas de vencimento básico
das carreiras de Professor de Educação Básica, Especialista em
Educação Básica, Analista de Educação Básica, Assistente Técnico
de Educação Básica, Assistente de Educação, Auxiliar de Serviços de
Educação Básica, de que tratam os itens I.1, I.2.1, I.2.2, I.4.1, I.4.2,
I.6.1, I.6.2, I.7.1, I.7.2 e I.8.1 da Lei nº 15.784, de 27 de outubro de
2005, e dos cargos de provimento em comissão de Diretor de Escola
e Secretário de Escola, de que trata a Lei nº 15.293, de 5 de agosto
de 2004.”

EMENDA Nº 2
O “caput” do art. 3º do Projeto de Lei nº 1.324, de 2007, passa a ter

a seguinte redação:
“Art. 3º - As tabelas de vencimento básico das carreiras de Analista

Educacional, Assistente Técnico Educacional e Auxiliar de Serviços de
Educação Básica, de que tratam os itens I.3.I, I.3.2, I.5.I, I.5.2 e I.8.2
da Lei nº 15.784, de 2005, passam a vigorar, a partir de 1º de
setembro de 2007, na forma constante no Anexo II desta Lei.”

EMENDA Nº 3
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Acrescente-se ao Anexo II do Projeto de Lei nº 1324, de 2007, o
seguinte item II.3:

* - A tabela referente ao item II.3 - Tabela de vencimento básico da
carreira de Auxiliar de Serviços de Educação Básica - Carga Horária:
40 Horas - foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15.9.2007.

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 1.324/2007. Publicada, fica a
mensagem em poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição
em ordem do dia.

MENSAGEM Nº 95/2007
Belo Horizonte, 12 de setembro de 2007.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para ser submetido a exame e

deliberação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que
autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - DER/MG a doar ao Município de Cataguases o imóvel
que especifica.

A doação de que trata o projeto é resultado de entendimentos
havidos entre o DER/MG e a Administração Municipal de Cataguases,
com vistas a uma melhor localização das instalações do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais.

Trata-se, como se vê, de transação que atende aos interesses das
partes, com inegáveis benefícios ao serviço público municipal e
estadual.

São estas, Senhor Presidente, as razões pelas quais solicito dessa
augusta Casa a aprovação da medida.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 1.571/2007
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

Minas Gerais a doar ao Município de Cataguases o imóvel que
especifica.

Art. 1º - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
de Minas Gerais - DER/MG - autorizado a doar ao Município de
Cataguases o imóvel constituído pela área de 6.400,00m², situado na
Avenida Manoel Inácio Peixoto, naquele Município, registrado sob a
Matricula nº 10.095, Livro 3-AU, no Cartório de Imóveis da Comarca
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de Cataguases.
Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” será destinado à

edificação das futuras instalações do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado de Minas Gerais.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
DER/MG, se no prazo de cinco anos, contados da lavratura de
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIO Nº 9/2007

Do Sr. Aécio Neves, Governador do Estado, informando que o Sr.
Antonio Augusto Anastasia, Vice-Governador do Estado, se ausentará
do País no dia 14/9/2007, para proceder a assinatura de convênio
entre a Copasa e a empresa de saneamento básico do governo do
Paraguai. (- Ciente. Publique-se.)

OFÍCIOS
Do Sr. Antônio Hélio Silva, 2º-Vice-Presidente do Tribunal de

Justiça, prestando informações sobre o Requerimento nº 956/2007, da
Comissão de Assuntos Municipais.

Do Sr. Dilzon Melo, Secretário de Desenvolvimento Regional,
agradecendo o apoio deste Legislativo aos atos preparatórios e
institucionais da 1ª Conferência da Região Metropolitana de Belo
Horizonte.

Do Sr. Francisco Guilherme Moreira Ferraz, Presidente da Câmara
Municipal de Tabuleiro, encaminhando o Requerimento nº 16/2007,
aprovado por unanimidade por essa Casa. (- Anexe-se ao Projeto de
Lei nº 637/2007.)

Do Sr. Flávio Alves Monteiro, Coordenador do Bloco Brasileiro da
União de Parlamentares do Mercosul, encaminhando resenha da
participação desse Bloco na V Sessão Ordinária do Parlamento do
Mercosul, realizada em 3 e 4/9/2007, em Montevidéu.

Do Sr. Humberto Candeias Cavalcanti, Diretor-Geral do IEF,
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prestando informações sobre o Requerimento nº 795/2007, da
Comissão de Meio Ambiente.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil, em
atenção aos Ofícios nºs 1.705, 1.728 e 1.761/2007/SGM,
encaminhando pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 1.468, 1.480 e
1.481/2007, respectivamente. (- Anexem-se os pareceres aos Projetos
de Lei nºs 1.468, 1.480 e 1.481/2007.)

Do Sr. Wellington Braz, Juiz de Direito, fazendo considerações sobre
o Projeto de Lei Complementar nº 26/2007. (- Anexe-se ao Projeto de
Lei Complementar nº 26/2007.)

Do Sr. Dilvo Ristoff, Diretor de Estatísticas e Avaliação da Educação
Superior do Minstério da Educação, encaminhando exemplares
referentes às diretrizes e às provas do Enade. (- À Comissão de
Educação.)

Do Sr. Rodrigo Peres de Lima Netto, Consultor Jurídico Adjunto da
Copasa-MG, em atenção ao Ofício nº 1.688/2007/SGM, indicando
representantes da Copasa-MG para comparecerem a audiência
pública da Comissão de Meio Ambiente. (- À Comissão de Meio
Ambiente.)

Do Sr. Roberto Simões, Presidente do Conselho Deliberativo do
Sebrae-MG, em atenção ao Ofício nº 1.690/2007/SGM, indicando
representante dessa entidade para comparecer a audiência pública da
Comissão de Turismo. (- À Comissão de Turismo.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.572/2007
Institui a Política  Estadual sobre Mudança Global do Clima -

PEMGC - e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Esta lei institui a Política Estadual sob re Mudança Global do

Clima - PEMGC -, visando, como opção permanente, a contribuir para
evitar a mudança perigosa do clima, para que a sociedade possa se
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adaptar aos impactos da mudança do clima, bem como define seus
princípios, diretrizes, objetivos específicos e instrumentos de
implementação.

Art. 2° - A implementação da Política Estadual sobr e Mudança
Global do Clima - PEMGC - atenderá aos seguintes princípios:

I - da prevenção, consistente na adoção, pela administração pública
estadual e seus administrados, de medidas preventivas que
contribuam para evitar a mudança perigosa do clima;

II - da precaução, consistente na adoção, pela administração pública
estadual e seus administrados, de medidas preventivas com a
premissa de que mesmo a falta de plena certeza científica não deve
ser usada para postergar as ações capazes de evitar que a mudança
global do clima afete de forma séria ou irreversível o sistema
ecológico;

III - da participação, transparência e informação, consistente na
busca de oportunidades de participar ativamente da prevenção de
mudança global do clima, pela administração pública estadual e seus
administrados, na implementação da Convenção-Quadro das Nações
Unidas sobre Mudança do Clima e demais legislações aplicáveis;

IV - do desenvolvimento sustentável, consistente na implementação,
pela administração pública estadual e seus administrados, de medidas
que visem à estabilização da concentração de gases de efeito estufa
na atmosfera, associadas aos benefícios de ordem social, econômica
e ecológica que proporcionem às futuras e às presentes gerações
melhoria do padrão de qualidade de vida;

V - das responsabilidades comuns, mas diferenciadas, consistente
na possibilidade de o Estado de Minas Gerais e seus administrados,
na medida de suas respectivas capacidades, adotarem
espontaneamente ações de estabilização da concentração de gases
de efeito estufa na atmosfera;

VI - das cooperações internacional e nacional, consistentes na
promoção, pela administração pública estadual e seus administrados
da realização de projetos bilaterais nos âmbitos regional, nacional e
internacional, de forma a alcançar os objetivos de estabilização da
concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, respeitadas as
necessidades de desenvolvimento econômico e de equilíbrio



782

ecológico.
Art. 3° - São diretrizes da Política Estadual sobre  Mudança Global do

Clima - PEMGC:
I - estabelecer inventário estadual de emissões de forma

sistematizada e periódica;
II - cooperar com outras esferas de competência, nacionais ou

internacionais, no desenvolvimento de inventários de emissões de
gases de efeito estufa;

III - coordenar a atuação do Estado de Minas Gerais com outras
políticas e programas relacionados com a mudança global do clima,
nas esferas nacionais ou internacionais, isolada ou conjuntamente
consideradas;

IV - desenvolver programas para sensibilizar, conscientizar e
mobilizar a sociedade a respeito das causas e dos impactos da
mudança global do clima;

V - criar linhas de financiamento para estimular o desenvolvimento
científico e tecnológico sobre a mudança global do clima;

VI - regulamentar, naquilo que for necessário, a operacionalização
do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL - e outras formas de
promoção da estabilização da concentração de gases de efeito estufa
na atmosfera, dentro do Estado de Minas Gerais;

VII - fomentar a cooperação entre os órgãos do poder público
estadual, o setor produtivo e a sociedade na implementação da
Política Estadual sobre Mudança Global do Clima - PEMGC -;

VIII - promover a cooperação interinstitucional entre o Estado de
Minas Gerais e Municípios na área de mudança do clima, em especial
para a implementação eficaz e tempestiva da Política Estadual sobre
Mudança Global do Clima - PEMGC -;

IX - facilitar e agilizar o encaminhamento e aprovação de projetos de
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL - perante a autoridade
nacional designada ou quaisquer outras entidades decisórias
competentes.

Art. 4° - São objetivos específicos da Política Est adual sobre
Mudança Global do Clima - PEMGC:

I - incentivar medidas de estabilização da concentração de gases de
efeito estufa na atmosfera;



783

II - incentivar medidas de proteção e aumento dos sumidouros e
reservatórios de gases de efeito estufa;

III - permitir o desenvolvimento social, econômico e ecológico de
forma compatível com a proteção do sistema climático;

IV - estimular o uso de tecnologias mais limpas, a substituição das
fontes energéticas fósseis por renováveis e a adoção de práticas de
maior eficiência energética;

V - incentivar a criação de programas de intercâmbio tecnológico
ambientalmente adequados;

VI - promover a pesquisa e a disseminação de informações a
respeito de mudança global do clima, bem como sobre a importância
da preservação, da conservação e da recuperação dos recursos
ambientais;

VII - articular as ações do poder público estadual com os diversos
segmentos da sociedade;

VIII - incentivar a criação de instrumentos, inclusive econômicos e
financeiros, para a promoção das ações previstas no art. 1° desta lei,
por meio de intervenção sobre as atividades geradoras das emissões
de gases de efeito estufa.

Art. 5º - Para a consecução da Política Estadual sobre Mudança
Global do Clima - PEMGC -, o Estado de Minas Gerais adotará como
estratégias:

I - o incentivo e a viabilização de ações de promoção do
desenvolvimento e do uso de tecnologias redutoras de emissões
líquidas;

II - o desestímulo às emissões líquidas;
III - a promoção de medidas de adaptação à mudança do clima,

quando possível;
IV - o diagnóstico dos impactos da mudança do clima sobre a

sociedade do Estado de Minas Gerais, inclusive os aspectos de bem-
estar e economia;

V - impetrar, perante outras esferas de competência, nacionais e
internacionais, medidas capazes de mitigar o impacto da mudança do
clima no Estado de Minas Gerais;

Parágrafo único - Para os fins previstos neste artigo, deverão ser
levados em consideração:
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I - os potenciais tecnológico, econômico e de reduções de emissões
líquidas no âmbito estadual;

II - a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do
Clima, o Protocolo de Quioto e decisões subseqüentes editadas em
consonância com a Política  Estadual  sobre Mudança Global do
Clima - PEMGC.

Art. 6° - Fica criado o Programa Estadual sobre Mud ança Global do
Clima - PROGEMGC -, com a finalidade de implementar a Política
Estadual de que trata esta lei.

§ 1° - O Programa Estadual sobre Mudança Global do Clima -
PROGEMGC deverá:

I - atender às necessidades do desenvolvimento econômico,
ecológico e social;

II - proporcionar a redução das desigualdades de bem-estar social
no ambiente do território do Estado de Minas Gerais;

III - oferecer meios para a utilização racional dos recursos
ambientais nele dispostos e outras formas de melhoria da qualidade
de vida.

§ 2º - O Programa Estadual sobre Mudança Global do Clima -
PROGEMGC - é dividido em Subprograma Geral e Subprograma
Setorial, compostos por programas específicos caracterizados pela
espontaneidade, definição de objetivos específicos, metas voluntárias,
prazos e identificação de recursos para as reduções de emissões
líquidas.

§ 3° - O Programa Estadual sobre Mudança Global do Clima -
POGEMGC - consiste no estabelecimento de um saldo positivo
ambiental que:

I - por se basear em ações voluntárias para a elevação do padrão de
qualidade ambiental no território do Estado de Minas Gerais:

a) não significa nenhuma assunção de responsabilidade de redução
de emissões líquidas perante outros níveis da administração pública
brasileira ou em face de outros Estados que sejam parte de acordos
bilaterais ou multilaterais;

b) importa a adoção de medidas que contribuam para a
estabilização da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera
a serem realizadas pelo empreendedor do projeto ou atividade; que
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possam ser apresentadas a outras autoridades administrativas como
demonstração de espontaneidade na realização de ações capazes de
evitar a mudança global do clima e que sejam passíveis de
reconhecimento no âmbito do cumprimento de quaisquer obrigações
futuras;

c) corrobora para a demonstração de iniciativas de reduções de
emissões liquidas que não ocorreriam na ausência da execução do
programa referido no “caput” deste artigo, servindo, por conseguinte,
para efeito de exercício do direito de obtenção de créditos de carbono
no âmbito do Protocolo de Quioto;

II - por prever a promoção de atividades ou projetos que levem em
conta que a eficácia de combate à mudança global do clima é capaz
de contabilizar iniciativas espontâneas;

III - pode fazer parte de ações de instituições de fomento à
satisfação da demanda pela melhoria das condições ambientais;

IV - gera um banco de dados de projetos ou atividades relevantes na
esfera estadual, capazes de incentivar a mitigação de emissões
líquidas e a adaptação aos impactos da mudança do clima,
promovendo:

a) a plena oportunidade de participação da população, recorrendo à
cooperação entre os órgãos da administração pública, direta ou
indireta, universidades e outras instituições de ensino, e de fomento
ao desenvolvimento científico e tecnológico, e organizações não-
governamentais e locais;

b) o fortalecimento, no âmbito estadual, das capacidades de
formação profissional e de pesquisa relacionada com a mudança
global do clima;

c) a criação e o reforço dos serviços de apoio à concepção e à
implementação de projetos capazes de reduzir os riscos da mudança
global do clima, bem como tornar os benefícios econômicos,
ecológicos e sociais, decorrentes dessas iniciativas espontâneas,
acessíveis em larga escala;

d) a disponibilização de informações para a implementação das
atividades e dos projetos de emissões líquidas.

V - possibilitar ao empreendedor das reduções de emissões liquidas
utilizar sua iniciativa no âmbito de acordos, já celebrados ou futuros,
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de contrapartida ambiental ou compensação ambiental.
§ 4° - Para efeitos de aplicação desta lei, conside ra-se saldo positivo

ambiental o resultado do meio ambiente ecologicamente equilibrado
obtido a partir da contabilização da diferença entre:

I - Crédito Ambiental: os efeitos favoráveis das ações promotoras da
estabilização das concentrações de gases de efeito estufa na
atmosfera.

II - Débito Ambiental: os impactos negativos ao meio ambiente, sob
os aspectos ecológico, econômico e social, que causam a mudança
global do clima.

Art. 7° - Fica criado, no âmbito do Sistema Estadua l de
Administração da Qualidade Ambiental - Seaqua -, o Sistema Estadual
sobre Mudança Global do Clima - SEMGC -, estrutura técnica, jurídica
e regulamentadora para a viabilização do Programa Estadual sobre
Mudança Global do Clima - PROGEMGC.

I - O Sistema Estadual sobre Mudança Global do Clima - SEMGC:
a) funcionará mediante alocação de responsabilidades das

estruturas já existentes, sendo, passados dois anos de seu
funcionamento, avaliado quanto à adequação de sua estrutura;

b) serão constituídos por um ramo jurídico por um ramo técnico, os
quais entre si darão o apoio necessário à implementação eficaz dos
princípios, das diretrizes e dos objetivos desta lei;

c) está incumbido da disponibilização de prestação de
assessoramento e facilitação aos administrados interessados em
desenvolver projetos e atividades de reduções de emissões líquidas;

d) recomendará a celebração ou o reforço de convênios e parcerias
para a concepção e a execução dos programas específicos, referidos
no art. 6°, § 2°;

e) visará ao aproveitamento das possibilidades e das oportunidades
de acesso à obtenção de créditos de carbono comercializáveis nos
mercados internacional ou nacional, na medida em que forem
definidos mercados de emissões liquidas;

f) propiciará a orientação aos interessados em gerar créditos de
carbono quanto à forma adequada da implementação do Protocolo de
Quioto e quaisquer outros mecanismos similares.

Art. 8º - Fica criado o titulo de Ator Ambiental, a ser atribuído a toda
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pessoa, física ou jurídica, de direito público ou privado, que, tendo
iniciado atividade ou projeto de reduções de emissões líquidas, no
âmbito desta lei, completar o ciclo de proatividade ambiental a que,
voluntariamente, se comprometeu.

§ 1° - Para os efeitos desta lei, entende-se por em issões líquidas as
emissões antrópicas de gases de efeito estufa não controlados pelo
Protocolo de Montreal, menos as remoções antrópicas de dióxido de
carbono.

§ 2º - O ciclo de proatividade ambiental será definido por meio de
decreto, levando-se em conta as seguintes premissas:

I - o ciclo de proatividade ambiental vem a ser o conjunto de ações
em prol da prevenção de processos, naturais ou antrópicos,
causadores de desequilíbrio ecológico, que:

a) tenham a sua origem em práticas já instituídas no ordenamento
jurídico, nacional ou internacional, tal como o é o ciclo do Mecanismo
de Desenvolvimento Limpo - MDL -, e que se enquadrem nos
respectivos requisitos; e

b) comprovem a melhoria do meio ambiente proveniente das ações
referidas neste inciso.

II - O Ator Ambiental poderá ser contemplado com sanções premiais
ambientais, que resultem:

a) em benefício não econômico - sem prejuízo de beneficio de outra
natureza, conforme regulamentação específica -, calculado com base
em porcentagem do retorno auferido pela sociedade em vista da
melhoria da qualidade do meio ambiente resultante da contribuição
realizada além dos parâmetros exigidos pela legislação ambiental;

b) na inclusão no maior número possível de programas específicos
referidos no art. 6°, § 2°, em paralelo com outros programas que
visem à melhoria das condições ambientais, a partir da atuação no
âmbito do Estado de Minas Gerais;

c) no reconhecimento público das melhorias efetivamente trazidas
por meio da sua ação.

Art. 9° - Será criada uma linha de crédito específi ca para que
agências de fomento e outras instituições possam investir em
desenvolvimento científico e tecnológico relacionados com a mudança
perigosa do clima.
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Parágrafo único - Os recursos captados pela linha de crédito referida
no “caput” deste artigo:

I - destinar-se-ão a apoiar o desenvolvimento científico e tecnológico
em universidades, institutos, Prefeituras, órgãos e centros de estudo
públicos e privados sobre a mudança do clima, incluindo:

a) desenvolvimento de inventários de emissões de gases de efeito
estufa;

b) elaboração de modelos e cenários de emissões líquidas;
c) vulnerabilidade e adaptação aos impactos da mudança do clima;
d) fomento às atividades de mitigação de emissão de gases de

efeito estufa;
e) ensino e informação pública; e
f) geração de créditos de carbono.
II - compreenderão a possibilidade de concessão de bolsas de

estudo para iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado
bem como a aquisição e a manutenção de recursos materiais, o
custeio de despesas para a realização de pesquisas de campo e o
financiamento para a participação ou para a apresentação de
trabalhos em eventos científicos.

Art. 10 - A disponibilização dos recursos financeiros previstos nesta
lei para atividades e projetos de reduções de emissões liquidas que
produzam benefícios reais, mensuráveis e de longo prazo, incluindo
os projetos no âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo -
MDL -, abrangerão, entre outros:

I - a realização de estudos de viabilidade;
II - a concepção, a validação, a realização de obras, a aquisição de

equipamentos, os serviços, a implantação, o monitoramento e a
verificação das reduções das emissões líquidas;

III - o desenvolvimento ou a aquisição de tecnologias;
IV - o desenvolvimento de metodologias.
§ 1° - Os mecanismos de financiamento referidos no “caput” deste

artigo deverão verificar a existência nos projetos e nas atividades a
serem financiados os seguintes critérios:

I - cumprimento da legislação aplicável;
II - adicionalidade dos benefícios da atividade, conforme

regulamentações nacional e internacional aplicáveis;
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III - sustentabilidade do projeto, conforme regulamentações nacional
e internacional aplicáveis.

Art. 11 - O Estado de Minas Gerais buscará fontes nacionais e
internacionais para o financiamento dos projetos e atividades
contemplados nesta lei.

Art. 12 - O Estado de Minas Gerais dispensará tratamento tributário
diferenciado às atividades e aos projetos que promovam a
estabilização da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera,
por meio de legislação específica.

Art. 13 - As atividades integrantes de um empreendimento ou projeto
candidato ao Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL - que
proporcionem reduções de emissões líquidas e que estiverem sujeitas
ao licenciamento ambiental, terão prioridade de apreciação no âmbito
do respectivo processo administrativo pelo órgão ambiental
competente.

§ 1° - Decreto regulamentador definirá atividades e  projetos
equivalentes ao Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL -, para
fins de concessão do benefício previsto neste artigo.

§ 2° - No ato da formalização do processo de licenc iamento, o
requerente deverá apresentar declaração ratificando o enquadramento
do empreendimento no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL
ou equivalente nos termos do parágrafo anterior.

§ 3° - Será aplicado o tratamento prioritário estab elecido neste artigo
às atividades e aos projetos que se encontrarem em fase de
licenciamento ambiental, na data da publicação desta lei, devendo o
empreendedor requerer o benefício, por escrito, ao órgão ambiental
competente.

Art. 14 - O Estado de Minas Gerais poderá celebrar convênios e
parcerias, com entidades internacionais, nacionais e locais para a
concepção dos programas específicos referidos no art. 6º, § 2°.

Parágrafo único - Para os fins e efeitos deste artigo, o Estado de
Minas Gerais dará atenção especial aos convênios e às parcerias que
primem pela eficiência do processo de aprovação dos projetos de
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL -, em especial os com a
autoridade nacional designada e os organismos internacionais
competentes.
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Art. 15 - Para consecução dos objetivos desta lei, será efetuado
levantamento organizado e mantido o cadastro das fontes fixas e
móveis de emissões liquídas e seu inventário, em relatório próprio,
segundo metodologias reconhecidas internacionalmente, adaptadas
às circunstâncias estaduais.

§ 1° - O inventário de que trata este artigo será a tualizado e
publicado anualmente, até o dia 31 de março, com base nos dados
referentes ao período de janeiro a dezembro do ano anterior.

§ 2° - O inventário elaborado nos termos deste arti go será utilizado
como instrumento de acompanhamento de possíveis interferências
antrópicas no sistema climático e de planejamento das ações e
políticas de governo, destinadas à implementação do Programa
Estadual sobre Mudança Global do Clima - PROGEMGC.

Art. 16 - As despesas decorrentes da promulgação desta lei correrão
à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se
necessário.

Art. 17 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2007.
Durval Ângelo
Justificação: O gradativo aumento da temperatura média do Planeta,

resultado do acúmulo crescente de emissões de gases de efeito
estufa - GEE - na atmosfera, com todas as graves conseqüências que
isto representa para todos os seres vivos, inclusive o homem, motivou,
no final da década de oitenta, um intenso debate em escala
internacional, tanto no meio científico quanto no campo
governamental, que culminou com a adoção da Convenção-Quadro
das Nações Unidas sobre Mudança do Clima - CQMC - em 1992, que
entrou em vigor em 1994. A CQMC reconheceu a responsabilidade
comum de todos os países do globo pelo agravamento do efeito
estufa, porém diferenciada segundo a participação de cada um no
contexto geral: aos países já industrializados (partes inseridas no
Anexo I da CQMC), atribuiu-se uma parcela maior dessa
responsabilidade, em virtude de seu histórico de emissões. Naquela
ocasião, os países do Anexo I assumiram o compromisso específico
de reduzir suas emissões de GEE aos níveis verificados em 1990, até
o final do ano 2000.



791

Em 1997, com a adoção do Protocolo de Quioto, foram
estabelecidas metas individualizadas de redução do total das
emissões nacionais para os países do Anexo I, que correspondem a
uma redução de pelo menos 5% para o conjunto desses países, sobre
a quantidade de emissões registradas em 1990, a serem verificadas
no período de 2008-2012.

Para auxiliar o cumprimento dessas metas, foi instituído, entre
outros, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL -, que tem por
objetivo estimular o desenvolvimento sustentável nos países não
incluídos no Anexo I, como o Brasil, e auxiliar os países do Anexo I no
cumprimento de suas metas. Por meio do MDL, os países do Anexo I
(incluindo os próprios governos e empresas do setor privado) podem
investir em projetos de redução de emissões de GEE ou projetos de
seqüestro de carbono, em países não incluídos no Anexo I, e obter
Reduções Certificadas de Emissão - RCEs - que vierem a ser
originadas desses projetos. As RCEs representam quantidades
reduzidas de emissão de GEE, que podem ser deduzidas de uma
parcela das metas de redução de emissões nacionais estabelecidas
para os países do Anexo I.

O desenvolvimento de um projeto de MDL compreende algumas
etapas: validação, por uma Entidade Operacional Designada - EOD -,
credenciada pela reunião das Partes do Protocolo de Quioto;
aprovação pela autoridade nacional designada (no Brasil, a Comissão
lnterministerial sobre Mudança Global do Clima, instituída por meio do
Decreto Federal de 7/7/99, alterado pelo Decreto Federal de
10/1/2006); registro junto à Secretaria do Protocolo; verificação e
certificação, também por Entidade Operacional Designada - EOD. O
projeto deverá atender a critérios de elegibilidade previstos no
Protocolo de Quioto e detalhados pela reunião das Partes.

O Protocolo entrou em vigor em fevereiro de 2005 e foi incorporado
à legislação brasileira em maio desse mesmo ano, com a
promulgação do Decreto Federal n° 5.445, de 12/5/20 05.

O peso da participação do Brasil nesse esforço internacional
conjunto de redução das emissões de GEE assume enorme
expressão, não só porque o País mantém uma postura responsável
perante o problema da mudança global do clima em consonância com
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sua tradição de participação construtiva na abordagem de temas de
interesse mundial, mas também porque são inúmeras as
possibilidades existentes de ações, no território, que visam a atender
ao objetivo da CQMC. Em resposta ao compromisso brasileiro de
estabelecimento de programas de mitigação de emissões de gases de
efeito estufa e de adaptação à mudança global do clima, e
considerando a distribuição de competências entre os entes que
compõem a Federação, cabe a adoção políticas públicas que sejam
consistentes e eficazes, o que deve ocorrer não apenas no nível
federal, mas também nas esferas estadual e municipal.

Nesse sentido, apresentamos à sociedade mineira o resultado de
estudo sobre uma Política Estadual sobre Mudança Global do Clima,
realizado por diversos grupos preocupados em evitar as mudanças
perigosas do clima e em propor mecanismos de adaptação às
mudanças já ocorridas.

Uma política pública compromissada com os ideais de
desenvolvimento sustentável, que busca promover o engajamento e a
participação efetivos e responsáveis de todos os atores, públicos e
privados, na missão de garantir, naquilo que cabe ao Estado de Minas
Gerais, o bem-estar das presentes e das futuras gerações de sua
população. Ao fazê-lo, o Estado de Minas Gerais potencializa as
oportunidades de desenvolvimento econômico em seu território, em
vista de sua capacidade científica e tecnológica instalada, bem como
contribui para a manutenção da vida no Planeta.

Salientamos que a origem do projeto apresentado é de autoria do
Deputado Estadual de São Paulo - Adriano Diogo, do PT e foi
apreciado pela Assembléia Legislativa de São Paulo em tempo
recorde, tendo pareceres favoráveis das Comissões de Constituição e
Justiça, Defesa do Meio Ambiente e Finanças e Orçamento.

Esses, os motivos que nos levam a solicitar o apoio dos nobres
pares ao projeto de lei que ora apresentamos.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Gustavo Valadares. Anexe-se ao Projeto de Lei nº
159/2007, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.573/2007
Fica instituído o Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado
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de Minas Gerais, e dá outras providencias.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal

do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de incentivar os
adquirentes de mercadorias, bens e serviços de transporte
interestadual e intermunicipal a exigir do fornecedor a entrega de
documento fiscal hábil.

Parágrafo único - O acréscimo de arrecadação previsto no Programa
de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de Minas Gerais deverá ser
adicionado à arrecadação prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias
para o exercício de 2008.

Art. 2º - A pessoa natural ou jurídica que adquirir mercadorias, bens
ou serviços de transporte interestadual e intermunicipal de
estabelecimento fornecedor localizado no Estado de Minas Gerais,
que seja contribuinte do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -,
fará jus ao recebimento de créditos do Tesouro do Estado.

§ 1º - Os créditos previstos no “caput” deste artigo somente serão
concedidos se o documento relativo à aquisição for um documento
fiscal eletrônico, assim entendido aquele constante em relação a ser
divulgada pela Secretaria da Fazenda.

§ 2º - Os créditos previstos no “caput” deste artigo não serão
concedidos:

I - na hipótese de aquisições que não sejam sujeitas à tributação
pelo ICMS;

II - relativamente às operações de fornecimento de energia elétrica e
gás canalizado ou de prestação de serviço de comunicação;

III - se o adquirente for:
a) contribuinte do ICMS sujeito ao regime periódico de apuração;
b) órgão da administração pública direta da União, dos Estados e

dos Municípios, bem como suas autarquias, fundações instituídas e
mantidas pelo poder público, empresas públicas, sociedades de
economia mista e demais entidades controladas direta ou
indiretamente pela União, pelos Estados ou pelos Municípios, exceto
as instituições financeiras e assemelhadas;
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IV - na hipótese de o documento emitido pelo fornecedor:
a) não ser documento fiscal hábil;
b) não indicar corretamente o adquirente;
c) tiver sido emitido mediante fraude, dolo ou simulação.
Art. 3º - O valor correspondente a até 30% (trinta por cento) do

ICMS, efetivamente recolhido por cada estabelecimento, será
atribuído como crédito aos adquirentes de mercadorias, bens e
serviços de transporte interestadual e intermunicipal na proporção do
valor de suas aquisições em relação ao valor total das operações e
prestações realizadas pelo estabelecimento fornecedor no período.

§ 1º - Para fins de cálculo do valor do crédito a ser concedido aos
adquirentes, será considerado:

I - o mês de referência em que ocorreram os fornecimentos;
II - o valor do ICMS recolhido relativamente ao mês de referência

indicado no inciso I.
§ 2º - A cada R$ 100,00 (cem reais) em compras registradas em

documentos fiscais eletrônicos, o adquirente fará jus a um cupom
numerado para concorrer, gratuitamente, a sorteio a que se refere o
inciso III do artigo 4º, na forma a ser disciplinada pela Secretaria da
Fazenda.

Art. 4º - A Secretaria da Fazenda poderá, atendidas as demais
condições previstas nesta lei:

I - estabelecer cronograma para a implementação do Programa de
Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de Minas Gerais e definir o
percentual de que trata o “caput” do art. 3º, em razão da atividade
econômica preponderante, do regime de apuração do imposto, do
porte econômico do fornecedor ou da região geográfica de localização
do estabelecimento fornecedor;

II - autorizar o direito de crédito em relação a documentos fiscais
emitidos em papel, desde que seja objeto de registro eletrônico na
forma estabelecida pela Secretaria da Fazenda;

III - instituir sistema de sorteio de prêmios para os consumidores
finais, pessoa natural ou as entidades a que se refere o inciso IV deste
artigo, identificados em documento fiscal eletrônico, observado o
disposto na legislação federal;

IV - permitir que entidades mineiras de assistência social, sem fins
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lucrativos, detentora de titulo de utilidade pública prevista na Lei
12.972, de 27/7/98, cadastradas na Secretaria de Desenvolvimento
Social, sejam indicadas como favorecidas pelo crédito previsto no
artigo 2º, no caso de o documento fiscal eletrônico não indicar o nome
do consumidor.

Art. 5º - A pessoa natural ou jurídica que receber os créditos a que
se refere o artigo 2° desta lei, na forma e nas con dições estabelecidas
pelo Poder Executivo, poderá:

I - utilizar os créditos para reduzir o valor do débito do Imposto sobre
a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - do exercício
seguinte;

II - transferir os créditos para outra pessoa natural ou jurídica;
III - solicitar depósito dos créditos em conta corrente ou poupança,

mantida em instituição do Sistema Financeiro Nacional, ou o crédito
em cartão de crédito emitido no Brasil.

§ 1º - O depósito ou o crédito a que se refere o inciso III deste artigo
somente poderá ser efetuado se o valor a ser creditado corresponder
a, no mínimo, R$ 25,00 (vinte e cinco reais).

§ 2º - Serão cancelados os créditos que não forem utilizados no
prazo de cinco anos, contados da data em que tiverem sido
disponibilizados pela Secretaria da Fazenda.

§ 3º - Não poderão utilizar os créditos os inadimplentes em relação a
obrigações pecuniárias, de natureza tributária ou não tributária, do
Estado de Minas Gerais.

§ 4º - Os créditos relativos a aquisições ocorridas entre os meses de
janeiro a junho poderão ser utilizados a partir do mês de outubro do
mesmo ano-calendário; e os relativos a aquisições entre os meses de
julho a dezembro, a partir do mês de abril do ano-calendário seguinte.

§ 5º - O IPVA, quando abatido ou quitado pelo crédito previsto no
artigo 2º, não poderá sofrer nenhum decréscimo quanto ao cálculo do
percentual destinado aos Municípios.

Art. 6º - O Poder Executivo promoverá campanhas de educação
fiscal com o objetivo de informar, esclarecer e orientar a população
sobre:

I - o direito e o dever de exigir que o fornecedor cumpra suas
obrigações tributárias e emita documento fiscal válido a cada
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operação ou prestação;
II - o exercício do direito de que trata o artigo 2° desta lei;
III - os meios disponíveis para verificar se o fornecedor está

adimplente com suas obrigações tributárias perante o Estado de
Minas Gerais;

IV - a verificação da geração do crédito relativo à determinada
aquisição e do seu saldo de créditos;

V - os documentos fiscais e equipamentos relativos aos créditos.
Art. 7º - Ficará sujeito a multa no montante equivalente a 100

Ufemgs (Cem Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), por
documento não emitido ou entregue, a ser aplicada na forma da Lei
8.078, de 11/9/90, o fornecedor que deixar de emitir ou de entregar ao
consumidor documento fiscal hábil, relativo ao fornecimento de
mercadorias, bens ou serviços, sem prejuízo de outras penalidades
previstas na legislação.

Parágrafo único - Ficará sujeito à mesma penalidade o fornecedor
que violar o direito do consumidor pela prática das seguintes
condutas:

I - emitir documento fiscal que não seja hábil ou que não seja o
adequado ao respectivo fornecimento;

II - deixar de efetuar o registro eletrônico do documento fiscal na
Secretaria de Fazenda do Estado de Minas Gerais, quando o registro
for exigido pela legislação.

Art. 8º - Os créditos a que se referem o art. 2º e o inciso IV do art. 4º
desta lei, bem como os recursos destinados ao sorteio de prêmios
previsto no inciso III do referido art. 4º, serão contabilizados à conta da
receita do ICMS.

Art. 9º - O Poder Executivo manterá, por intermédio do Banco de
Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, Linha de Crédito
Especial destinada à pequena e microempresa a fim de financiar, total
ou parcialmente, o investimento necessário à implantação do
Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de Minas Gerais.

Art. 10 - O Poder Executivo encaminhará à Assembléia Legislativa,
quadrimestralmente, Relatório de Prestação de Contas e Balanço dos
créditos concedidos nos moldes do exercício do direito de que trata o
art. 2° desta lei, com indicação detalhada de todas  as operações
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realizadas.
Art. 11 - Esta lei entra em vigor no ano seguinte ao de sua

publicação.
Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: O projeto tem como finalidade incentivar a emissão de

notas fiscais, instrumento este que irá reduzir a sonegação. A
exigência por parte dos contribuintes do cupom fiscal vai estimular o
hábito dos consumidores de mercadorias, bens e serviços de
transporte interestadual e intermunicipal exigirem do fornecedor a
entrega de documentação fiscal, colaborando, assim, para a
fiscalização de tributos.

A proposição oportuniza crédito de até 30% concedido para reduzir
IPVA, multas de trânsito, contas de energia elétrica, depositados em
conta corrente, poupança, ou cartão de crédito emitido no Brasil, de
acordo com a opção do contribuinte.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Gustavo Valadares. Anexe-se ao Projeto de Lei nº
1.316/2007 nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.574/2007
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Paraíso Infantil,

com sede no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária

Paraíso Infantil, com sede no Município de Betim.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2007.
Rômulo Veneroso
Justificação: A Creche Comunitária Paraíso Infantil, fundada em

17/5/96, é uma entidade com personalidade jurídica de direito privado,
caráter educacional, cultural e assistencial. Atende crianças até 6
anos, desenvolvendo trabalhos de integração social e contribuição ao
exercício da cidadania, pautando-se nos princípios do respeito, da
dignidade e dos direitos da criança e adolescente, priorizando a
primeira infância no seu desenvolvimento integral, seja na forma
individual ou coletiva.
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Face ao exposto, contamos com o apoio dos nobres pares à
aprovação do projeto ora apresentado.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.575/2007
Declara de utilidade pública o Instituto Educacional Ping-Pong, com

sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Educacional

Ping-Pong, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2007.
Rômulo Veneroso
Justificação: O Instituto Educacional Ping-Pong, com sede no

Município de Belo Horizonte, em pleno e regular exercício, constituído
em 20/11/2003, possui natureza jurídica de direito privado de caráter
educacional, cultural e assistencial. O Instituto Educacional Ping-Pong
tem por finalidade assistir crianças até os 6 anos, proporcionando-lhes
o desenvolvimento integral em seus aspectos físico, afetivo, cognitivo
e social, contribuindo para o exercício da cidadania.

Diante do exposto, esperamos o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.576/2007
Declara de utilidade pública o Instituto Data Lex, com sede no

Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Data Lex, com

sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2007.
Rômulo Veneroso
Justificação: O Instituto Data Lex, com sede no Município de Belo
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Horizonte, constituído em 4/3/2002, possui natureza jurídica de direito
privado, sem fins lucrativos e com duração indeterminada. O Instituto
Educacional Data Lex, tem por finalidade a promoção, o
desenvolvimento, a capacitação e o bem-estar do cidadão. No
desenvolvimento de suas atividades, o Instituto observa sempre os
princípios da legalidade, da impessoalidade e da moralidade e não faz
discriminação de raça, cor, gênero nem religião, no desenvolvimento
do ser.

Conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

PROJETO DE LEI Nº 1.577/2007
Altera dispositivos da Lei nº 15.259, de 27 de julho de 2004, que

Institui sistema de reserva de vagas na Universidade do Estado de
Minas Gerais - Uemg - e na Universidade Estadual de Montes Claros -
Unimontes - para os grupos de candidatos que menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 15.259, de 27 de julho de 2004, passa a o

vigorar acrescido do inciso IV:
“Art. 1º - ....
IV - idoso.”.
Art. 2º - O art. 2º da Lei nº 15.259, de 27 de julho de 2004, passa a

vigorar acrescido do inciso V:
“Art. 2º - (....)
V - idoso, a pessoa com mais de sessenta anos de idade.”
Art. 3º - O “caput” do art. 3º da Lei nº 15.259, de 27 de julho de

2004, passa a vigorar com a redação que se segue, ficando
acrescentado ao artigo o seguinte inciso IV:

“Art. 3º - O percentual de vagas a serem reservadas pela Uemg e
pela Unimontes será de, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento),
distribuídas da seguinte forma:

....
IV - 5% (cinco por cento) para candidatos a que se refere o inciso IV

do art. 1º.”.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2007.
Rômulo Veneroso
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é inserir o idoso no rol de

beneficiados na reserva de vagas na Universidade do Estado de
Minas  Gerais - Uemg - e na  Universidade  Estadual de Montes
Claros - Unimontes -, instituída pela Lei nº 15.259, de 27/7/2004, em
consonância com a Lei nº 12.666, de 4/11/97, que “dispõe sobre a
política estadual de amparo ao idoso e dá outras providências”, que
estabelece em seu art. 5º, inciso III, nítida preocupação com a
implementação de políticas educacionais voltadas para o idoso.

A Lei nº 12.666, de 4/11/97, assegura direitos sociais e busca
promover a integração, o aprimoramento e a reinserção do idoso na
sociedade, o que vai ao encontro do objeto deste projeto de lei, que
visa justamente possibilitar ao idoso a volta aos estudos, viabilizando
assim novos projetos de vida.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Weliton Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.160/2007
nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.578/2007
Reconhece como estância hidromineral a localidade de Pocinhos do

Rio Verde, no Município de Caldas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica reconhecida como estância hidromineral a localidade

denominada Pocinhos do Rio Verde, Distrito do Município de Caldas.
Art. 2º - O reconhecimento decorrente desta lei atenderá aos

requisitos previstos na Lei nº 13.459, de 12 de janeiro de 2000.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Esta proposição tem por escopo reconhecer a

localidade de Pocinhos do Rio Verde, Distrito do Município de Caldas,
no Sul de Minas, como estância hidromineral. Trata-se de região que
ostenta exuberante riqueza natural, com especial destaque para os
recursos hídricos e minerais.

Pocinhos do Rio Verde é um balneário com menos de mil
habitantes, que possui clima muito agradável, típico de montanha,



801

com média anual de 18° C.
O balneário se localiza às margens do Rio Verde, em área

arborizada, possui infra-estrutura para banhos quentes de imersão,
hidromassagem, sauna a vapor e três fontes radioativas, alcalino-
sulfurosas e bicarbonatadas sódicas.

A paisagem harmoniosa e o clima agradável transformam a região
em lugar aprazível e convidativo para o descanso do corpo e o
relaxamento da alma. Ao lado de todos esses atributos naturais,
Pocinhos do Rio Verde apresenta inúmeras atrações turísticas,
realçadas pela hospitalidade de seu povo, característica típica da
gente do interior mineiro.

Assim, os atributos naturais que a legislação exige para que uma
localidade seja declarada estância hidromineral se fazem presentes
em Pocinhos do Rio Verde, razão pela qual conclamamos os nobres
pares a apoiar esta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Turismo
para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.579/2007
Declara  de  utilidade pública a Liga de Malha de Juiz de Fora -

LMJF -, com sede no Município de Juiz de Fora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Liga de Malha de Juiz

de Fora - LMJF -, com sede no Município de Juiz de Fora.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2007.
Elisa Costa
Justificação: A Liga de Malha de Juiz de Fora é uma entidade sem

fins lucrativos de esporte amador, voltada para a organização, difusão
e coordenação do esporte de malha em toda a região da Zona da
Mata.

O jogo de malha é uma prática esportiva pouco divulgada, mas com
um número elevado de praticantes adultos, para divertimento e para
supressão do estresse diário. É uma atividade que desenvolve as
habilidades manuais, a coordenação motora e o instinto de
competição entre seus simpatizantes.
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Oriundo de Portugal, o jogo de malha chegou ao Brasil na época da
colônia e foi reconhecido oficialmente em 1933, quando surgiu a
Federação Paulista de Malha e, depois, outras federações estaduais,
fazendo com que o jogo se difundisse por todo o País. Atualmente, o
esporte faz parte do cotidiano dos ambientes rurais.

Por congregar os praticantes dessa modalidade esportiva,
proporcionando-lhes lazer e integração social, esperamos a anuência
dos nobres Deputados à pretensão do projeto de lei em tela.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.580/2007
Declara de utilidade pública o Projeto de Apoio à Criança - PAC -,

com sede no Município de Montes Claros.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Projeto de Apoio à

Criança - PAC -, com sede no Município de Montes Claros.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2007.
João Leite
Justificação: O PAC - Projeto de Apoio à Criança -, com sede no

Município de Monte Claros, é uma entidade civil sem fins lucrativos,
que vem promovendo a luta intransigente pela melhoria das condições
de vida das famílias em Montes Claros, por meio de ações que visem
ao bem-estar das crianças e dos adolescentes.

O reconhecimento da entidade como de utilidade pública fortalecerá
o trabalho que vem sendo realizado, pelo que conto com o apoio dos
nobres colegas para a aprovação do presente projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.581/2007
Declara de utilidade pública a Associação Shaolin do Norte de Kung

Fu Wushu -Mestre Chaw Wah San, com sede no Município de São
Sebastião do Paraíso.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:



803

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Shaolin do
Norte de Kung Fu Wushu - Mestre Chaw Wah San, com sede no
Município de São Sebastião do Paraíso.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2007.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A principal finalidade da Associação Shaolin do Norte

de Kung Fu Wushu - Mestre Chaw Wah San é organizar, dirigir e
fiscalizar demonstrações, campeonatos, torneios e também dirigir,
desenvolver, orientar, fiscalizar e difundir os estilos orientais kung fu,
respiração, tai chi chuan, massagens de técnicas orientais doim,
acupuntura, shiatsu, tui-na, massoterapia anti estresse e linfática,
“colimaria” oriental, defesa pessoal e artes marciais em geral, para
adultos e crianças a partir de sete anos de idade, homens e mulheres.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual solicitamos a aprovação da presente
proposição.

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

REQUERIMENTOS
Nº 1.132/2007, do Deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita

seja formulado voto de congratulações com o Sr. Heitor Geraldo
Magella Combat, fundador do Coral dos Pequenos Cantores de
Cássia, pelo transcurso do 35º aniversário do referido Coral. (- À
Comissão de Cultura.)

Nº 1.133/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado apelo ao Ministro das Comunicações com vistas à
instalação de um pólo de produção de conversores para a TV digital
no Município de Itajubá.

Nº 1.134/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Associação Brasileira de
Metalurgia e Materiais - ABM -, na pessoa do Sr. José Armando de
Figueiredo Campos, Presidente dessa entidade, pelo transcurso do
63º aniversário de sua fundação. (- Distribuídos à Comissão de
Turismo.)
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Nº 1.135/2007, da Comissão de Assuntos Municipais, em que
solicita seja formulado apelo ao DNIT-MG com vistas a que seja
reconsiderada a decisão em relação às 200 famílias que ocupam a
faixa de domínio da BR-381, entre os km 446 e 448,9. (- À Comissão
de Direitos Humanos.)

Nº 1.136/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Diretor-Geral da Polícia Federal com vistas a
que se apurem as razões pelas quais o Sr. Eder Douglas Santana
Macêdo, servidor administrativo, denunciado como autor dos
homicídios de Carlos Daniel Chacur Alves e de Carlos Alberto Alves,
porta armas e participa de operações e missões sigilosas da Polícia
Federal.

Nº 1.137/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Comando-Geral da PMMG com vistas a que
seja apurada possível atuação do Ten.-Cel. José Geraldo de Azevedo
Lima na coordenação das ações da Polícia Militar durante
manifestação de estudantes e movimentos sociais ocorrida no prédio
da Companhia Vale do Rio Doce, as quais foram comandadas pelo
Cel. Sandro Afonso Teatine Sales. (- Distribuídos à Comissão de
Segurança Pública.)

Nº 1.138/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Comando-Geral da PMMG com vistas a que
sejam prestadas as informações, que menciona, sobre a situação
funcional do Ten.-Cel. José Geraldo de Azevedo Lima. (- À Mesa da
Assembléia.)

Nº 1.139/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal com
vistas a que sejam tomadas providências para agilizar a realização do
júri para julgamento de Éder Douglas Santana Macêdo, acusado dos
homicídios de Carlos Daniel Chacur Alves e Carlos Alberto Alves.

Nº 1.140/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Promotor de Justiça da Área Criminal da
Comarca de Pitangui com vistas à apuração do processo sobre o
assassinato da jovem Gleyde do Carmo Homero, no Município de
Papagaios.

Nº 1.141/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
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seja formulado apelo ao Secretário de Defesa Social com vistas a que
sejam tomadas providências para sanar a situação da cadeia pública
de Ituiutaba, relatada pela Juíza Criminal e pelo Promotor de Justiça
dessa Comarca.

Nº 1.142/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Secretário de Defesa Social com vistas a que
sejam tomadas providências para que se apurem as denúncias
apresentadas pelos detentos das cadeias públicas de Ouro Preto e
Mariana acerca da qualidade da comida.

Nº 1.143/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Secretário de Defesa Social com vistas a que
se apurem as denúncias de espancamento de que teria sido vítima o
Sr. Ailton Nélio dos Reis Silva, preso na cadeia pública de Ouro Preto.

Nº 1.144/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhada ao CAO-DH e à Corregedoria da PMMG cópia das
notas taquigráficas de reunião desta Comissão e cópia do abaixo-
assinado que menciona, para que se apure denúncia recebida por
esta Comissão sobre a atuação irregular de policiais militares no
Bairro Vila Bispo de Maura, no Município de Ribeirão das Neves.

Nº 1.145/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo à Comissão de Direitos Humanos e Cidadania
da Câmara dos Deputados com vistas a que se acompanhe a
tramitação, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, do processo que
apura os homicídios de Carlos Daniel Chacur Alves e de Carlos
Alberto Alves, cometidos por Éder Douglas Santana Macêdo, bem
como se solicite ao Tribunal agilidade na realização do júri.

Nº 1.146/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhada cópia das notas taquigráficas de reunião desta
Comissão à Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de
Ponte Nova, à Comissão Parlamentar de Inquérito do Sistema
Carcerário da Câmara dos Deputados, à Corregedoria-Geral da
Polícia Civil do Estado e à Promotoria de Justiça da Comarca de
Ponte Nova, para tomada de providências.

Nº 1.147/2007, da Comissão de Política Agropecuária, em que
solicita seja formulado apelo ao Sr. Altino Rodrigues Neto, Diretor-
Geral do IMA , com vistas a que seja concedido prazo para a
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adequação dos estabecimentos de produção e comercialização de
aves às exigências da Portaria nº 783, de 2007, desse órgão.

Nº 1.148/2007, da Comissão de Política Agropecuária, em que
solicita seja formulado apelo ao Sr. Altino Rodrigues Neto, Diretor-
Geral do IMA , com vistas a que seja divulgada a Portaria nº 783, de
2007, desse órgão.

Nº 1.149/2007, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulado apelo ao Secretário de Fazenda com vistas a que
sejam tomadas providências relativas ao indeferimento da pensão
acidentária requerida por Maria do Carmo Ferreira.

Nº 1.150/2007, da Comissão de Turismo, em que solicita seja
formulado apelo ao Secretário de Desenvolvimento Econômico com
vistas a que se forme uma comissão para estudar a viabilidade de as
microempresas e empresas de pequeno porte, optantes do Simples
Nacional, fazerem jus à apropriação e à transferência de créditos
relativos a impostos ou contribuições.

Do Deputado Alencar da Silveira Jr. em que solicita à Mesa da
Assembléia seja apresentado projeto de resolução com vistas à
extinção do voto secreto nas deliberações da Casa e de suas
Comissões e à revogação do art. 261 da Resolução nº 5.176, de
6/11/97, do Regimento Interno. (- À Mesa da Assembléia.)

Do Deputado André Quintão e da Deputada Elisa Costa, em que
solicitam seja instalada, nesta 16ª Legislatura, a Frente Parlamentar
em Defesa da Assistência Social. (- À Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Eros Biondini e Célio Moreira e outros, Dalmo Ribeiro Silva (2) e das
Comissões de Assuntos Municipais e de Direitos Humanos.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Política Agropecuária, de Transporte, de Administração Pública, de
Segurança Pública, de Educação e do Trabalho, das Deputadas
Cecília Ferramenta e Elisa Costa e do Deputado Sávio Souza Cruz.

Comunicações Não Recebidas
- A Mesa deixa de receber a seguinte comunicação:
Do Deputado Sávio Souza Cruz, comunicando o falecimento do

Prof. José Alfredo de Oliveira Baracho, ocorrido em 11/9/2007, nesta
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Capital. (- Idêntica comunicação foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Dalmo Ribeiro Silva.)

Oradores Inscritos
  O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Vanderlei Miranda.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, Deputado Doutor
Viana, Secretário “ad hoc” Deputado Getúlio Neiva, colegas
Deputados e Deputadas, senhores profissionais da imprensa,
servidores desta Casa, senhores das galerias, senhores e senhoras
que nos acompanham pela TV Assembléia.

Venho a esta tribuna reforçar um convite já feito aqui de forma
verbal e também impressa, sendo distribuído e enviado aos colegas
Deputados e Deputadas e ao mundo político de modo geral. No dia
18, consolidaremos um projeto de trabalho nesta Casa: o lançamento
da Frente Parlamentar em Defesa da Família. Temos 51 signatários,
ou seja, 51 colegas Deputados e Deputadas assinaram o documento
propondo a criação dessa frente. Estamos conscientes de que só não
temos as 77 assinaturas porque não prosseguimos até o final na sua
coleta. Se o fizéssemos, certamente teríamos os 77 nomes desta
Casa que representam o povo mineiro, especialmente as famílias
mineiras.

O lançamento dessa frente será dia 18 de setembro, às 19 horas, no
Salão Nobre desta Casa. Quero crer que esse será um espaço
pequeno, Deputado Dalmo Ribeiro, para acolher tantas pessoas
interessadas num projeto de trabalho como esse.

Num primeiro momento, alguém poderá perguntar: a Frente
Parlamentar em Defesa da Família fará exatamente o quê?

Tudo está ligado à família, tudo começa na família, que já foi
definida como célula-mãe da nossa sociedade. Como pai de família,
pastor, parlamentar e cidadão, tenho convicção de que, se as famílias
estão fortes, a Nação está forte. Mas, se nossa família estiver fraca,
nossa Nação estará fraca, porque tudo começa na família.

Preocupa-me muito o fato de vivermos um tempo em que são
transferidos às escolas o compromisso e a responsabilidade de
cuidar, por exemplo, da educação dos nossos filhos. Vivemos um
tempo muito difícil em que os pais precisam trabalhar e,
conseqüentemente, delegar, transferir a educação e a formação de
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seus filhos para as escolas. Com todo respeito aos profissionais da
educação - e temos representantes dessa área nesta Casa -, por mais
que se esforce um professor ou uma professora em sala de aula,
jamais poderá substituir pai ou mãe na formação de um filho. Somada
a isso há uma série de situações que, de certa forma, têm trabalhado
e conspirado contra a boa formação das nossas famílias.

Creio que essa frente parlamentar nos apresentará um painel amplo
de discussões, como, por exemplo, a questão das drogas, do aborto -
temos aqui uma frente parlamentar em defesa da vida e contra o
aborto, e a Frente Parlamentar em Defesa da Família não pretende
concorrer com ela, e sim somar-se a ela e contribuir também para
essa causa. Existe ainda a questão da violência familiar, da
pornografia na televisão, na internet e nos meios de comunicação
como um todo. Enfim, temos muitas áreas de atuação.

Quero crer que os Deputados e Deputadas desta Casa,
comprometidos que são com os princípios e com os valores familiares,
vão trabalhar de forma incansável para que, nesta Casa, usemos dos
instrumentos e das ferramentas que temos, principalmente como
legisladores, e, juntos, produzamos respostas e soluções para muitas
das questões que estamos vivendo.

A questão das drogas, por exemplo, preocupa-me muito. Quando
falo de drogas, não me refiro apenas às ilícitas, mas também e
principalmente às drogas lícitas, como é o caso do álcool, que tem
sido um tipo de droga que tem ceifado a vida de milhares dos nossos
jovens, na chamada combinação fatal entre álcool e direção.

Recentemente vimos pesquisas e estudos mostrando que a nossa
juventude começa a beber muito cedo. Diria até que o álcool talvez
seja a ante-sala dos cômodos das várias formas de se drogar. Quero
crer que seja o álcool a porta social para a entrada das drogas na vida
de uma família e, conseqüentemente, na vida daquelas pessoas que
são vitimadas pela dependência.

Ultimamente, no meu programa de televisão, todos os testemunhos
que têm passado por lá têm uma história de envolvimento com as
drogas, mas, graças a Deus, uma história escrita hoje, de maneira
totalmente diferente. São pessoas que têm ido ao meu programa e, de
forma muito transparente, colocam sua cara diante de uma câmera de
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televisão e dão o seu sincero depoimento do que foi o inferno de sua
vida no passado e a vida que têm hoje, graças a Deus, livre das
algemas das drogas e dos vícios.

Quero crer que no dia 18, nesta Casa, entre tantas ações positivas e
vitoriosas, mais uma será inaugurada com o lançamento da Frente
Parlamentar em Defesa da Família. Espero contar com a presença
dos Deputados signatários dessa frente e daqueles que não foram
arrolados, uma vez que ali não colocaram o seu nome, não porque
não quisessem colocá-lo, mas talvez na intenção de adiantar o
encaminhamento das ações. Tenho certeza de que,
independentemente de constar ou não o nome na lista, como
signatários dessa frente, todos eles têm no coração o compromisso de
ver esse projeto dando certo e prosperando.

Então, fica aqui o meu convite, especialmente àqueles que, de casa,
estão acompanhando os nossos trabalhos nesta tarde. É claro que
existe aqui uma limitação de espaço, e espero que esse espaço seja
pequeno no dia 18. Estamos de braços e coração abertos para
receber todos os que quiserem comparecer para o lançamento dessa
frente.

Convido especialmente os líderes das várias denominações
religiosas, independentemente de qual seja, e também aquelas
pessoas que estão envolvidas diretamente nas causas sociais e no
trabalho de prevenção do uso de drogas, assim como aqueles que, de
alguma forma, já sofreram algum tipo de violência no âmbito familiar, e
também aqueles que representam os que não se conformam e não
aceitam esse modelo de televisão existente hoje, ou seja, pernicioso,
danoso e desestruturador da nossa família e de tudo aquilo que
tentamos, ao longo da vida, construir para a nossa família.

Todos estão convidados, e espero poder abraçá-los no dia 18 de
setembro, às 19 horas, no Salão Nobre. E quero crer que, a partir daí,
e por meio de seminários realizados nesta Casa - convidaremos
autoridades nos vários assuntos que abordaremos -, possamos trazer
nossa contribuição para orientar, prevenir, educar e aconselhar.
Enfim, que possamos, por meio desses seminários, obter um painel e
um palco de discussões desses vários assuntos, que interessam a
todos nós, independentemente de qual lugar ocupamos na sociedade.
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Deixo minhas palavras e meu convite. Espero que possamos, todos
juntos, participar desse momento que considero muito importante.
Obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, telespectadores da TV Assembléia. Anteontem esta Casa
fez uma rememoração do ataque às torres gêmeas no World Trade
Center, em Nova York. Vamos lembrar, rapidamente, o ataque às
torres gêmeas do Brasil, o desastre que ocorreu em Brasília ontem,
em que as torres do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado
foram seriamente afetadas por um episódio que merece uma análise
profunda.

Todos nós que militamos na política temos momentos em que
precisamos fazer uma reflexão a respeito de nossa posição em
relação à comunidade: vale a pena ser político? Vale a pena ser
igualado e comparado àqueles que mereciam uma punição séria por
parte da sociedade e, especialmente por parte das instituições, uma
fiscalização da sua atuação?

Falo com alguma tristeza, protagonizei, quando Deputado Federal,
um episódio interessante: fui o primeiro Deputado a romper com o
Presidente Collor por causa da corrupção no Ministério da Saúde.
Naquela oportunidade, a imprensa denunciou e nós apuramos e
cassamos os anões do Orçamento. Nós, Deputados, cassamos os
colegas Deputados. Foram cassados 11 Deputados e, depois, o
Presidente da Câmara, Ibsen Pinheiro. Em conseqüência, mesmo
com a renúncia do Presidente da República, o Congresso Nacional,
em sessão aberta e voto nominal, falado no microfone, cassou o
mandato do Presidente da República.

O que vimos ontem foi terrificante para quem busca manter uma
vida pública honrada. Uma sessão secreta, fechada, não fotografada
nem filmada, não revelada, onde o próprio homem forte da economia
do governo, Senador Aloízio Mercadante, declina de tomar uma
posição.

É triste para todos nós assistir a esse quadro. Da mesma forma que
condenamos os excessos daqueles que tentam prejudicar os bons
políticos e o trabalho administrativo, como fizemos a respeito do
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projeto do Ministério Público - e a luta ainda continua, apesar da
liminar do meu caro Ministro, sem muita base -, condenamos também
a conivência. Condenamos os exageros, de um lado; mas, de outro,
não aceitamos a conivência.

Às vezes, sentimos, Sr. Presidente e Srs. Deputados, alguma
vergonha de ser políticos - às vezes. Anteontem, fazia um lanche no
Shopping Cidade, quando um cidadão levantou-se da mesa - sem
qualquer motivo: estavam todos tomando um gole, sua pinguinha ou
cervejinha -, xingando os políticos todos, como se todos nós fôssemos
Renan Calheiros. Não estou-me referindo à questão conjugal, porque
nisso ninguém deveria ter “metido o bico”; ninguém tem o direito de
“meter o bico” na vida pessoal ou na vida familiar de um cidadão. Mas,
ao mesmo tempo, sentimos que a população busca
desesperadamente apoiar-se em políticos mais sérios e sóbrios.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado Getúlio, é
justamente nessa linha que quero apartear V. Exa. Em que pese a
toda essa situação que nos deixa indignados, a comparação feita por
V. Exa. me pareceu bem apropriada. É como se as torres gêmeas do
edifício do Congresso Nacional, símbolo da magnitude, da autonomia,
da independência do nosso Brasil, ao lado da Bandeira do País, obra
do gênio de Oscar Niemeyer, edificada sob a competência, altruísmo
e nacionalismo de Juscelino Kubitschek, tivessem sido
bombardeadas. É como se o Congresso Nacional tivesse sido
bombardeado; mais do que ele, a alma do povo brasileiro.

Hoje pela manhã, quando fazia uma palestra na Semana de Estudos
Jurídicos da Faculdade de Direito do Centro-Oeste Mineiro, em
Divinópolis, e conversava com alguns professores, bem cedo pela
manhã, antes de seguir para Belo Horizonte e poder estar aqui com V.
Exa., senti o mesmo: esse sentimento de indignação, de revolta,
especialmente por esse comportamento medieval adotado por
aqueles que estão ali para representar o povo e os Estados da
Federação, os Senadores da República, de se fecharem e se
esconderem para acoitar e encobrir o que o País inteiro viu que era
inaceitável. Como V. Exa. bem disse, não estou falando do ponto de
vista da vida pessoal; mas o abuso do poder, o uso do cargo de
Senador para tirar vantagem pessoal é inaceitável.
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Por outro lado, a existência de homens públicos como V. Exa., que,
sendo do PMDB e tendo uma história brilhante, não se intimida ou
vacila, como não vacilou quando era hora de se levantar contra o
Collor ou agora, quando vem a público expressar sua indignação,
indiferente a bandeiras partidárias. Portanto, é para cumprimentá-lo e
dizer que essa indignação toma conta de todos nós, mas não mata de
vez a nossa esperança e a nossa certeza de que é preciso resistir e
combater: combater a corrupção, o populismo; combater aqueles que
ficam absolutamente alheios e, definitivamente, querem ficar omissos,
lavar as mãos, como aqueles seis que não foram votar ou que
votaram em branco e são, talvez, mais covardes do que os que
disseram “sim” à corrupção. Portanto, parabéns a V. Exa. por ter
sempre essa coragem de manifestar sua posição.

O Deputado Getúlio Neiva - Aproveito este instante para
cumprimentá-lo, Deputado Domingos Sávio, por ter sido
homenageado ontem, em Diamantina, com a Medalha Presidente
Juscelino Kubitschek, um dos destaques da política mineira.

Concluindo, Sr. Presidente, já que o tempo está se esgotando,
gostaria de lembrar que muitos de nós estamos indignados. Era
preciso que houvesse um pouco mais de coragem das pessoas para
mostrar a cara, para não terem medo de falar o que pensam e o que
sentem. Quem representa um povo, quem tem o voto popular não
pode se esconder, não pode se esquivar de mostrar as suas posições,
pois não são pessoais. Elas não podem ser pessoais, elas são
representativas do mandato, que tem de ser feito às claras.

Por isso, Sr. Presidente, não podia deixar de fazer a minha
manifestação neste dia, porque, em verdade, orgulho-me, e muito,
como a maioria dos nossos companheiros desta Assembléia, de ser
político há 30 anos. Orgulhamo-nos de sermos políticos numa Casa
limpa como a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
  Quero dizer, Sr. Presidente, que a alma do povo brasileiro foi
enxovalhada e que há um preço a pagar. Resta-me, neste momento,
fazer um apelo aos mineiros e aos brasileiros: preocupem-se em
acompanhar a vida do seu parlamentar. Preocupem-se em verificar a
condução da vida parlamentar daquele em quem você votou nas
últimas eleições. Não fiquem apenas xingando a classe política. Não
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xinguem a classe política, votem melhor, e o Brasil será muito melhor
do que é hoje.

O Sr. Presidente (Deputado Getúlio Neiva) - Com a palavra, o
Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Gostaria de cumprimentar a todos e a
todas nesta tarde. Gostaria de dizer que aprovamos ontem um
requerimento na Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização,
solicitando a realização de audiência pública sobre a renovação do
contrato firmado entre o Estado de Minas Gerais e o Banco Itaú,
especialmente quanto ao cumprimento da cláusula a que se refere o
fechamento das agências pioneiras, localizadas em pequenos
Municípios mineiros, mas essenciais para o atendimento a toda a
população, principalmente os servidores públicos, com representantes
do Banco Itaú e do Tribunal de Contas. Aliás, o próprio Tribunal de
Contas - em matéria veiculada pelo jornal “O Tempo” - já detectou
irregularidades, pois não foi feita a licitação para que o Itaú fosse o
único banco responsável pelas contas dos servidores públicos do
Estado de Minas Gerais.

Gostaria de parabenizar o jornal “O Tempo” pelas várias matérias.
Está aqui no jornal “O Tempo”: “Contrato do Itaú com o Estado é
ilegal. Prorrogação da gerência da folha de pagamento e da
arrecadação até 2020”. O Tribunal de Contas do Estado diz que foi
feita sem licitação. Há outras matérias: “Contrato do Itaú com o
governo de Minas está irregular. Contrariando a lei de licitações,
Banco detém a folha de pagamento e a arrecadação desde 1998”. Há
ainda várias outras matérias para entender o caso. “Renovação do
contrato do Estado com o Itaú para pagamento dos salários do
funcionalismo foi condenada pelo Tribunal de Contas.” Aqui está: na
época em que o Itaú comprou o Bemge, disseram que o Bemge
passou para o Itaú, que o doou de volta ao Estado. “O valor de
mercado estimado era de R$7.000.000,00. O contrato envolveu o
patrimônio do Bemge e a ‘administração, por cinco anos, da folha
salarial do governo de Minas pelo Itaú.”

Em 2004, o Tribunal de Contas do Estado condenou o contrato. Está
aqui que a privatização do Bemge aconteceu em 1998 e que ele foi
vendido para o Itaú por R$538.000.000,00. O número de servidores



814

era 500 mil, e a folha salarial gira em torno de R$750.000.000,00 por
mês. O Banco calcula obter com essa folha uma rentabilidade de
cerca de R$12.000.000.000,00. A renovação do acordo foi celebrada
sem licitação, o que afronta a Lei de Licitações nº 866, de 1993.

E mais, temos aqui uma série de documentos, entre eles o do
próprio Tribunal de Contas. “Câmara do Tribunal entende ser irregular
termo aditivo de renovação do contrato firmado entre o Estado de
Minas Gerais e o Banco Itaú, em 4/7/2002.” Isso está no ofício do
Tribunal enviado à Assembléia. “O acórdão enviado pelo Tribunal de
Contas continua sob análise da Assembléia Legislativa.”

Temos aqui outras matérias em relação à questão da privatização:
“Ao acabar com a função social do Bemge, o Itaú deixou órfãs
centenas de cidades que tinham no banco do Estado a única
instituição financeira do lugar”. A população de algumas cidades como
as do Norte de Minas e do Jequitinhonha precisa percorrer mais de
100km para receber seu dinheiro, pois foram fechadas mais de 62
agências, ferindo o próprio acordo feito. Aqui: “Servidor está
insatisfeito com o monópolio”. Há um verdadeiro monopólio. “Governo
estuda medida que pode quebrar o monopólio do banco, julgado
irregular em 2004, mas em vigor até hoje.”

Está aqui também: “No Paraná, Executivo anulou contrato
semelhante. A mesma estratégia utilizada pelo Banco Itaú em Minas
Gerais de prorrogar o contrato de prestação de serviços sem licitação
foi feita no Paraná, especificamente com o Banestado - famoso pela
CPI de mesmo nome -, banco estatal privatizado em 2000. A tentativa,
porém, foi rechaçada pelo próprio Governador Roberto Requião. Pelo
Decreto nº 5.434, ele considerou a postura uma ofensa ao interesse
público. De acordo com o documento, a prorrogação do contrato
desrespeitou os princípios da legalidade, moralidade e eficiência. A
renovação da prestação de serviços entre o Itaú e o governo
paranaense deu-se em 26/10/2002, mais de três anos antes de vencer
o prazo contratual, que seria em 2005. O acordo renovado tinha a
vigência até 2010, assim como o firmado em Minas. A assinatura,
segundo o decreto de Requião, deu-se prematuramente, o que
configurou total desrespeito ao princípio republicano, e sem
demonstração objetiva da real necessidade da antecipação da
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prorrogação”. Está aqui: “Sem transparência. O Sindicato dos
Bancários de Belo Horizonte e Região também reclama. A licitação
para a compra do Bemge, segundo o Presidente do Sindicato,
Fernando Neiva, não se deu de forma transparente, mas com poucos
esclarecimentos do mercado”. Na época, solicitaram um leilão.

Há ainda outras matérias: “Itaú descumpriu contrato e fechou 62
agências pioneiras”. Temos aqui também, na capa do jornal “O
Tempo”, mais uma outra matéria: “Servidores vão à Justiça para sair
do Itaú”. “Sindicato promete passeata pela conta livre”. “A Assembléia
discutirá contrato com o Itaú”.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Gostaria de concordar com
o nobre Deputado Weliton Prado em relação à necessidade de o
Estado de Minas Gerais ganhar algo nessa negociação com o Itaú.
Realmente, passa um volume muito grande de dinheiro pelo Banco, e
ele não remunera condignamente o nosso Estado. No entanto, é
preciso analisar historicamente, pois lembro-me muito bem do
episódio da privatização do Bemge. Uma das cláusulas exigidas no
processo, para que um banco pudesse comprar outro e pudesse
haver a privatização, era haver um acordo quanto à prestação de
serviços. E toda essa renovação foi feita com base em um parecer da
Ministra Cármem Lúcia, não foi feito no ar.

Realmente, se V. Exa. conseguir isso em sua campanha, estarei
com V. Exa., pois acredito que o governo do Estado precisa ganhar
algo com esse contrato com o Bemge. Não pode ser esse valor
hipotético, simbólico, que existe hoje, pois realmente é possível que o
Estado tenha uma vantagem com o Banco Itaú. Entretanto, gostaria
de lembrar o perigo que corremos, meu caro Senador.

Fui Prefeito de uma cidade e fiz uma licitação em que o Banco Itaú
ganhou e repassou à Prefeitura, àquela época, R$2.100.000,00. Estou
sendo questionado na Justiça pelo Banco do Brasil, que, por lei, não
pode participar de concorrência pública. Ele está questionando na
Justiça. Esse assunto é controverso, é um assunto complicado.

Gostaria de hipotecar solidariedade a V. Exa. nesse aspecto. Não
em dizer que há erro formal ou erro jurídico no Estado, porque não há.
Devemos lutar para que a Justiça refaça o seu raciocínio e o seu
entendimento para que Minas Gerais possa aplicar - até nas áreas
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sociais, as quais estão precisando muito - o recurso que viria de uma
negociação, para que o Banco Itaú continue prestando serviço aos
servidores do nosso Estado. Estamos com V. Exa.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado Weliton Prado,
quero contribuir nesse debate, primeiramente relembrando que, no
início do mandato passado, em que eu era Presidente da Comissão
de Administração Pública, houve uma audiência pública nesta Casa.
Já naquela época manifestamos a nossa insatisfação em relação a
esse contrato com o Banco Itaú. Naquela ocasião, vimos o Banco Itaú
fechando agências do antigo Bemge, algumas que ainda guardavam a
logomarca do Bemge em várias cidades do interior do Estado. O
primeiro objetivo da audiência pública era apresentar essa
preocupação. Aprofundamos o debate, chegando a sugerir ao governo
do Estado que revisse esse contrato. É bom lembrar que, na ocasião
da privatização, esse contrato foi renovado pelo Itamar Franco, no
final do seu governo. O governo Aécio encontrou essa herança.

Tivemos  oportunidade  de aprovar um projeto de lei de nossa
autoria - aliás, contou com o apoio de V. Exa. e dos demais colegas -,
autorizando o governo do Estado a pagar ao funcionalismo, a quem
assim o quisesse, obviamente, sempre respeitando a liberdade de
escolha do servidor público por cooperativas de crédito. O projeto foi
aprovado. Para minha alegria, o Governador Aécio Neves o
sancionou, virou lei. É uma demonstração clara de que o Governador
também raciocina nessa direção, tem também esse sentimento de que
é hora de respeitarmos a vontade do servidor.

Cobro do governo do Estado que pague pelas cooperativas e
sempre alego: olha, estamos presos a um contrato. É preciso ou
rescindi-lo judicialmente ou achar uma saída para esse imbróglio.

Concordo com V. Exa. Já tenho-me manifestado a propósito disso.
Precisamos encontrar uma solução. Não podemos ver um banco que
tem lucro de R$4.000.000.000,00 em cada semestre, lucros
astronômicos, continuar só ganhando nas costas do cidadão, de modo
geral, e também do governo do Estado e do servidor público. Se for
possível rescindir esse contrato, acredito que será bom para todo o
Estado de Minas Gerais. Que se faça uma licitação ou se abra para
todos aqueles que possam prestar esse serviço. Muito obrigado.
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O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Não tive
oportunidade de estar no início do pronunciamento de V. Exa., a quem
parabenizo, mas gostaria de informar que a preocupação de V. Exa. é
também a preocupação da Mesa da Assembléia. Deixo claro que as
Assembléias Legislativas do Estado de São Paulo e de mais sete
Estados licitaram as contas das Assembléias. Várias Prefeituras hoje
estão licitando as suas contas. Isso trouxe um ganho muito alto para a
Assembléia do Estado de São Paulo e para as de outros sete
Estados.

Então, a Mesa da Assembléia Legislativa, por iniciativa nossa, havia
conversado com o Deputado Dinis Pinheiro; teve também
oportunidade de conversar com o Presidente da Casa, Deputado
Alberto Pinto Coelho, e já estamos averiguando e vendo a
possibilidade também de fazermos em Minas uma licitação para a
conta que está atendendo a Assembléia Legislativa, assim como
fizeram as Assembléias dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro.
Essa conta, hoje, como a de várias Prefeituras, é de uma quantia
muito alta. Aqui temos condição, sim, de licitar e, com o dinheiro do
próprio banco que ganhar, ajudarmos a capacitação dos nossos
funcionários, equiparmos mais a Assembléia Legislativa e fazermos,
acima de tudo, economia para o Estado.

V. Exa., que aborda o tema, V. Exa., que vem tendo momentos de
lucidez, está de parabéns. Pode ter certeza absoluta de que a Mesa
da Casa está olhando.

Pode ter certeza absoluta de que a Mesa da Assembléia está
olhando isso. Faço aqui uma brincadeira, porque isso me faz lembrar,
como V. Exa. falou, meu projeto do bilhete de loteria. Custa a chegar
e, quando chega um projeto bom, como esse de minha autoria, o
governo do Estado o veta. Queria, aliás, agradecer a V. Exa. o apoio
dado à derrubada do veto ao meu projeto. Quero lembrar que a
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, a Mesa da
Assembléia, comandada pelo Deputado Alberto Pinto Coelho, tem de
rever e licitar a conta do Itaú que atende esta Casa. Parabéns a V.
Exa., e desculpe-me a brincadeira.

O Deputado Weliton Prado - Queria agradecer. Ontem eu havia
brincado dizendo que uma das poucas boas idéias que o Deputado
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Alencar da Silveira Jr. teve, de colocar a foto das crianças
desaparecidas nos bilhetes da Loteria Mineira, foi vetada. Mas já está
na Loteria Federal.

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Deputado Weliton Prado,
venho a esta tribuna parabenizar V. Exa. e dizer que sou testemunha
de que fizemos, em 1999, uma CPI sobre a questão da privatização
do antigo e saudoso Bemge. Colhemos dessa CPI indícios de muitas
irregularidades. Tínhamos um sócio minoritário que não participou dos
pagamentos das dívidas, dos prejuízos que o Bemge deu, mas
somente do lucro, com 10%. Tivemos indícios de irregularidades
denunciadas no relatório.

Então, gostaria de dizer a V. Exa. que a Assembléia precisa rever
isso e, se necessário, tomar providências. O Itaú, após a compra do
Bemge, em um ano, teve um lucro com as agências que adquiriu de
R$30.000.000,00. Esse lucro foi obtido com agências falidas
anteriormente. Ainda existe muita coisa em suspenso, e quero
parabenizá-lo por trazer essa notícia. Não sabemos até hoje por que o
prazo de licitação foi prorrogado pelo Estado antes de terminar o
primeiro prazo de licitação, inclusive sem mencionar a questão da
obrigatoriedade do recebimento dos funcionários do Estado pelo Itaú.
Parabéns pela interferência, que é de suma importância e de muito
fundamento. Muito obrigado.

O Deputado Weliton Prado - Gostaria de agradecer, Deputado
Doutor Viana. Vamos contar com seu apoio e sua colaboração, com
toda essa bagagem e esse “know-how” adquirido ao longo do tempo,
inclusive defendendo os servidores do Bemge e da MinasCaixa.

Além das irregularidades assinaladas pelo Tribunal de Contas e
mencionadas aqui, ainda são apontadas por esse órgão práticas
ilícitas, como apropriação indébita, suspeita de suborno, não-uso do
princípio da razoabilidade e quebra de contrato. Uma das cláusulas
descumpridas pelo Banco Itaú refere-se justamente ao compromisso
de não fechar 62 agências pioneiras localizadas em pequenos
Municípios, grande parte nos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri.
Muitas dessas agências eram as únicas no Município e tinham como
foco o social. Mas infelizmente foram fechadas, causando transtornos
à população, aos funcionários públicos, que passaram a ter de se
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deslocar 100km a fim de receber seus salários, e gastando com isso
grande parte dele.

O jornal “O tempo” está de parabéns por estar trazendo essa série
de reportagens. Temos de nos aprofundar no assunto. Queremos
realizar a audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais o
mais rápido possível. Há a possibilidade de se criar uma comissão
especial para acompanhar, fazer um levantamento e licitar, a fim de
que o Estado, a própria Assembléia e o povo não saiam perdendo. Já
estão mobilizados o Sindicato dos Servidores da Educação, o Sind-
UTE, o Sindipúblicos, o Sindsaúde. Existe aqui uma estimativa de
que, só para a manutenção das contas correntes, gasta-se em torno
de R$14,50.

Então o Banco Itaú fatura, só com a manutenção, com uma simples
taxa, em torno de R$8.000.000,00 por mês. É muito dinheiro, portanto
temos que nos aprofundar no assunto, debater e discutir isso.
Esperamos contar com os representantes do governo, do Banco Itaú,
do Tribunal de Contas, dos sindicatos e das entidades nesta grande
audiência pública, com o maior número de Deputados presentes, para
tentarmos resolver e solucionar esse imbróglio.

Finalizando, gostaria de agradecer e fazer um convite a toda a
população do Triângulo Mineiro, do Pontal e do Alto Paranaíba.
Amanhã, sexta-feira, no auditório da Prefeitura, acontece o seminário
sobre a redistribuição do ICMS. Sabemos que, a cada dia que passa,
os Municípios assumem mais atribuições tanto do Estado quanto da
União. O pacto federativo tem que ser revisto. Os Municípios não
agüentam mais, e o cidadão mora no Município.

Gostaria até citar um trecho da canção do Mário Lago, que diz o
seguinte: “Toda cidade parece pequena se comparada a um país, mas
é na minha, na sua cidade, que se começa a ser feliz!”.

No Município em que o cidadão mora, os impostos são arrecadados,
e, infelizmente, a cada dia que passa, a situação fica mais difícil para
o conjunto dos Municípios do Estado de Minas Gerais e do País. E
continuamos firmes com a campanha da redução das tarifas de
energia elétrica da Cemig, uma das mais caras do Brasil. A revisão
tarifária será no ano que vem, e estamos mobilizando e levando a
campanha a todos os Municípios do Estado de Minas Gerais.
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Obrigado.
* - Sem revisão do orador.

   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.
O Deputado Carlin Moura - Exmo. Sr. Getúlio Neiva, ilustre

Deputado, Presidente em exercício, muito obrigado pelos elogios.
Esforçamos, mas nem sei se a competência é tanta; é bondade de V.
Exa. Mas é um prazer usar a tribuna sob a sua Presidência.

Srs. Deputados, público presente, queridos telespectadores da TV
Assembléia, também não posso deixar de registrar a solidariedade ao
ilustre Deputado Weliton Prado, na justa proposição da revisão desse
contrato, e exigir a licitação, pelo princípio da publicidade. Não
podemos permitir que Minas Gerais compactue com esse tipo de
procedimento. A revisão desse contrato com o Banco Itaú é de
fundamental importância, e a bandeira levantada pelo ilustre Deputado
Weliton Prado certamente contará com ampla maioria dos Deputados
desta Casa.

Devo também registrar que, neste exato momento, a Comissão de
Participação Popular está realizando uma audiência com os
trabalhadores do setor bancário, com o Sindicato dos Bancários - o
nosso querido Fernando Neiva, que é Presidente do Sindicato dos
Bancários -, discutindo outro tema também fundamental e que tem
causado grande preocupação aos bancários deste Estado: a fusão do
Banco Real, com ameaça de demissões em massa dos trabalhadores
do Banco. Estamos alertas para essa questão - a discussão está
ocorrendo, neste exato momento, na Comissão de Participação
Popular - e consideramos de fundamental importância revermos e não
permitirmos que o lucro dos banqueiros seja à custa do trabalho do
bancário, da sua mão-de-obra. Não podemos permitir a demissão em
massa.

Na oportunidade, também registro um fato importante ocorrido
ontem, no Plenário do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu a
eficácia da Lei Complementar nº 99/2007, que versa sobre a
reformulação da organização do Ministério Público e a extensão do
foro privilegiado, por meio de liminar, sob o voto do ilustre Ministro
Marco Aurélio Mello. Está suspensa a legislação em Minas Gerais.
Obviamente, o mérito da questão ainda não foi apreciado pelo
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Supremo, mas tenho o entendimento, e, desde o primeiro momento,
com a tramitação do projeto nesta Casa, tivemos um posicionamento
contrário à legislação.

Acredito que a suspensão da eficácia da lei seja um avanço, pois,
sem dúvida nenhuma, permitirá que nos aprofundemos nessa matéria.
Haveremos de concluir que o caminho a ser seguido não é o previsto
pela legislação, pela Lei Complementar nº 99/2007.

Quero parabenizar o Ministério Público pela atitude, o Procurador-
Geral de Justiça Jarbas Soares e o Procurador-Geral da República,
que ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade. Continuaremos a
acompanhar o desdobrar dessa discussão com o julgamento do
mérito que se deve dar pelos próximos anos. Além disso, continuar o
debate no Plenário desta Casa.

Há um assunto principal que me traz a esta tribuna. Tive
oportunidade de ler uma notícia no diário oficial do Estado de Minas
Gerais do dia 11/9/2007, terça-feira, que me deixa, ao mesmo tempo,
feliz e preocupado. Feliz porque se trata de uma bandeira que temos
levantado com muita força nesta Casa, referente ao ensino técnico
profissionalizante. Minas Gerais precisa investir nessa área. Em várias
oportunidades, cobrei isso da tribuna desta Casa, assim como na
Comissão de Educação.

Considerando como está o ensino técnico em relação ao ensino
médio, a obrigação prioritária para com o ensino técnico deve ser do
Estado. Constitucionalmente a prioridade de investimento no ensino
técnico compete à Secretaria de Educação com o Orçamento do
Estado.

A boa notícia foi a assinatura de um convênio da Universidade
Federal dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri com a Secretaria de
Educação para a abertura de um curso agrícola técnico-
profissionalizante na Escola Estadual Jerônimo Pontello, que hoje
funciona em sistema de internato e se localiza no Município de Couto
de Magalhães de Minas. Essa notícia é importante. A Secretaria de
Educação informa que em 2008 o governo de Minas Gerais investirá
R$50.000.000,00 de recursos próprios na implantação de cursos
profissionalizantes para atender 30 mil alunos do ensino médio
matriculados na rede estadual de ensino. Até 2010, aproximadamente
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80 mil estudantes em 131 Municípios mineiros serão beneficiados com
a ampliação do número de escolas técnicas estaduais.

Sem dúvida nenhuma, não deixa de ser uma boa notícia. O Estado
está despertando para a necessidade do investimento no ensino
profissionalizante.

O primeiro ponto preocupante da notícia é que se constata
objetivamente a omissão do Estado em relação ao investimento no
ensino técnico profissionalizante. Minas acorda e acorda tarde para
essa questão de investir no ensino profissionalizante. Se não
investirmos nele, não daremos oportunidade para a juventude ocupar
o mercado de trabalho, mas sim as ruas e a marginalidade. Portanto,
precisamos investir no ensino profissionalizante.

O segundo ponto preocupante é que os números do investimento
são muito tímidos. É muito pouco R$50.000.000,00 de investimento,
considerando-se que essa é a prioridade que o Estado deveria ter;
aliás, na contramão do que ocorre hoje do ponto de vista do governo
federal.

No recém-lançado Programa de Desenvolvimento da Educação, o
governo do Presidente Lula dá destaque muito especial ao ensino
técnico profissionalizante, aliás com a abertura dos Cefets em Minas
Gerais.

Segundo o Plano de Desenvolvimento da Educação do Ministério da
Educação, do Presidente Lula, as cidades-pólos para a
implementação das novas unidades da educação profissional e
tecnológica já foram definidas.

Serão criadas 150 escolas federais em quatro anos. A ação faz
parte da segunda fase do Plano de Expansão da Rede Federal de
Educação Profissional e Tecnológica. Um total de R$500.000.000,00
serão investidos por ano para manutenção e implantação do quadro
de pessoal das escolas e aproximadamente R$750.000.000,00 serão
destinados à construção de novas unidades dos Cefets.

Veja, nobre Presidente, Deputado Getúlio Neiva, enquanto Minas
Gerais investe R$50.000.000,00, o governo federal investirá
R$500.000.000,00 na abertura de novas escolas e R$750.000.000,00
na construção de novas unidades.

Nas duas fases de expansão da rede, um dos critérios foi atender
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prioritariamente as localidades no interior do País e periferias dos
grandes centros urbanos. O conceito de cidade-pólo aperfeiçoou a
distribuição dessas unidades, aproveitando potenciais de
desenvolvimento e a proximidade com os arranjos produtivos locais. A
ação pretende reduzir a saída dos alunos em direção aos centros
urbanos e aproveitar parcerias e infra-estruturas existentes. Cada
cidade-pólo selecionada abrange, em média, um raio de 50km. O
potencial de crescimento é avaliado regionalmente, sendo a cidade-
pólo a referência de um conjunto de Municípios, as mesorregiões.

Então, o governo federal tem priorizado as construções das escolas
técnicas federais. Já o governo de Minas Gerais, de forma muito
tímida, vem despertando para a questão.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Parabenizo-o, Deputado
Carlin Moura, pelo pronunciamento. O que V. Exa. diz é a constatação
da realidade. É um absurdo o que sucessivos governos, no âmbito
estadual, têm feito com o ensino técnico e profissionalizante.

Lembro-me, aliás, da minha época de militância no PCdoB, na
minha juventude, em que lutamos muito por essa questão. O governo
Azeredo fechou os cursos técnicos profissionalizantes, única
perspectiva de a juventude preparar-se para entrar no mercado de
trabalho. Veio o Governador Itamar Franco, prometeu, mas não
cumpriu. O Governador Aécio Neves, já no primeiro pleito eleitoral,
prometeu que uma das prioridades do seu governo seriam os cursos
técnicos profissionalizantes para a juventude. Isso não foi realidade
nos quatro anos anteriores deste governo, a não ser do ponto de vista
da divulgação. Houve muita propaganda em rádio, TVs e jornais, mas
não houve recursos no Orçamento.

Cito o exemplo da cidade de Uberlândia. A Escola Técnica René
Gianetti tinha vários cursos técnicos profissionalizantes. Hoje, está
ocupada por uma universidade particular que não paga sequer o
aluguel. É o maior absurdo um caso desses. Temo-nos empenhado
muito para que essa escola, a René Gianetti, volte a ter cursos
técnicos profissionalizantes.

Fazendo um contraponto, vemos o governo federal construindo
Cefets, o da cidade de Ituiutaba será o primeiro a ser construído e
entrará em funcionamento a partir do ano que vem.
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Então, parabenizo-o, Deputado Carlin Moura. Essa luta tem de
continuar, pois temos de ficar vigilantes e cobrar um posicionamento
do governo do Estado para que cumpra as promessas feitas na
campanha. Infelizmente, não está cumprindo. A realidade é que o
Orçamento deste ano não tem recursos necessários para garantir a
criação de novos cursos técnicos profissionalizantes. Muito obrigado.

O Deputado Carlin Moura - Agradeço o aparte ao nobre Deputado
Weliton Prado.

Enquanto o governo de Minas abre essa única escola
profissionalizante, o governo federal abrirá Cefets em Governador
Valadares, Montes Claros, Curvelo, na minha querida Contagem,
Arinos, Pirapora, Almenara, Formiga, Murié, Araçuaí, Ituiutaba,
Paracatu, Timóteo, Congonhas, Nepomuceno e Varginha.

Esse é o bom exemplo que o governo Lula dá para a educação. É
com educação que salvaremos este país.

O Deputado André Quintão (em aparte) - Nobre Deputado Carlin
Moura, parabenizo-o pelo pronunciamento. De fato, o ensino
profissionalizante, assim como as vagas nas universidades, hoje cada
vez maiores, sejam públicas, sejam por meio do ProUni, são muito
importantes.

O que não pode acontecer, Deputado Carlin Moura, é o jovem se
profissionalizar, formar-se e não ter emprego.

Assim, faço aparte a V. Exa. Hoje esta Casa recebe o Sindicato dos
Bancários de Belo Horizonte e Região. Quero agradecer a presença
desse Sindicato, que trouxe à Comissão de Participação Popular, que
conta com sua presença e a do Deputado Eros Biondini, um
manifesto, que não lerei aqui em razão do tempo de que disponho
para esse aparte. Ele será lido quando do próximo pronunciamento
que eu fizer desta tribuna, provavelmente na próxima terça-feira.

Rapidamente, contando com a compreensão do Deputado Getúlio
Neiva, que preside esta reunião, comentarei o tema. Provavelmente
ocorrerá um processo de fusão ou de aquisição do Banco Real ABN
pelo Banco Santander e possivelmente por um outro banco. Será um
processo internacional. O processo histórico de aquisições e de
fusões tem gerado muito desemprego. O próprio Itaú, quando
adquiriu, a preço de banana, o Bemge, demitiu muito bancário desse



825

antigo Banco. Esse é um assunto do qual a Assembléia tratará nos
próximos dias, porque há uma exclusividade inadmissível com o Itaú
em Minas Gerais.

Nesse processo de fusão, Deputado Carlin Moura, provavelmente
19 mil bancários correrão o risco do desemprego. Refiro-me ao Banco
Real ABN. A Comissão apresentará um requerimento ao Ministério da
Fazenda e ao Banco Central no intuito de acompanhar até mesmo as
diretrizes internacionais, para se proteger o emprego do trabalhador
bancário.

Além disso, e sabemos que o banqueiro tem muita força no Brasil,
queria, já que a TV Assembléia está retransmitindo a mais de 250
Municípios, manifestar publicamente, em nome da Comissão de
Participação Popular, nossa irrestrita solidariedade, parceria e apoio
político aos trabalhadores do Banco Real ABN e ao sindicato dos
bancários nessa luta em defesa do emprego.

Muito obrigado pelo tempo a mim concedido, Deputado.
O Deputado Carlin Moura - Agradeço o aparte. É com muita alegria

que registramos a presença, em Plenário, dos sindicatos dos
bancários e dos servidores. Minas, com certeza, não permitirá que os
empregos dos trabalhadores sejam tirados, porque isso não
contribuiria para o crescimento e desenvolvimento deste Estado.

Com muito orgulho, neste sábado receberei o título de Cidadão
Honorário da nossa querida cidade de Nacip Raydan, o que é motivo
de orgulho e alegria para mim, em dobro, porque, juntamente comigo,
estará recebendo esse título o ilustre Deputado Sady da Cunha, que
já foi parlamentar desta Casa e é avô do nosso querido Deputado
Gustavo Valadares. Ele é autor da lei que emancipou a cidade de
Nacip Raydan.

Convido todos os nossos amigos das cidades vizinhas - Virgolândia,
Coroaci, Marilac - para, neste sábado, na Câmara Municipal dos
Vereadores de Nacip Raydan, assistir a uma grande e bonita festa
promovida por essa Câmara, com a presença do nosso querido
Prefeito Floriano Braga, quando teremos a honra de receber o título
de cidadania honorária da nossa querida Nacip Raydan.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Esta Presidência agradece a visita dos bancários,



826

aos quais cumprimenta. Já houve manifestação a favor do movimento
dos senhores por oradores anteriores. Esta Assembléia prestará
atenção a esse assunto.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, todos
os que nos acompanham nesta Assembléia mineira, em especial os
bancários que aqui estão manifestando sua preocupação e
procurando defender seu emprego. Lembro-me, com um certo
saudosismo, de uma das minhas primeiras oportunidades de trabalho.
A bem da verdade, informo que comecei a trabalhar ainda criança,
num processo de aprendizado familiar. Minha primeira oportunidade
de trabalho, com carteira assinada, foi no antigo Banco Irmãos
Guimarães, que existia em Belo Horizonte e que também foi
incorporado. Sabemos muito bem que isso traz a angústia e o
sofrimento do desemprego e deve ser combatido. Portanto, é preciso
que haja respeito ao trabalhador e não se permita que a economia de
mercado seja tão avassaladora, colocando a vida humana e o
trabalho, direito constitucional fundamental, como se fossem algo em
segundo plano. Então, eles têm a nossa solidariedade.

Sr. Presidente, gostaria hoje de usar esta tribuna para fazer algumas
reflexões. Inicio agradecendo ao Conselho da Medalha Juscelino
Kubitschek - agradeço de pronto a manifestação muito generosa de V.
Exa. -, que nos deu oportunidade de ontem estar em Diamantina
recebendo essa honraria, essa medalha, que, pela referência que faz;
pela homenagem que faz o povo de Diamantina e todos aqueles que
acompanharam o trabalho desse que é para nós o maior estadista do
século XX, que o Brasil pôde ter, é, sem dúvida, motivo de extrema
alegria. E especial porque comigo estava um outro divinopolitano,
grande amigo que tenho, o empresário José Alonso, que também foi
agraciado com a Medalha JK no mesmo momento.

Mas, Sr. Presidente, se, por um lado, pela manhã tive essa alegria,
por outro, na parte da tarde sofri com todo o povo brasileiro. Ainda
agora me encontro chocado, decepcionado em parte e ao mesmo
tempo procurando fazer da indignação forças para que possamos
reagir à atitude vergonhosa do Senado da República, especialmente
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pela forma com que conduziu o desfecho de uma investigação que
deu mostras a todo povo brasileiro, de maneira incontestável, do
profundo envolvimento e da incapacidade absoluta de demonstrar
inocência por parte do Presidente do Senado, Senador Renan
Calheiros. E, em uma atitude grotesca, medieval - diria mais: em uma
atitude covarde -, o Senado da República resistiu ao apelo de alterar
essa regra absurda de se fechar e se ocultar para tomar uma decisão
que diz respeito ao interesse de todo o povo brasileiro. Fizeram
ouvidos de mercador e se reuniram em sessão secreta para oferecer
o álibi ao crime, para endossar a desonra, para envergonhar, mais
uma vez, o País.

O Brasil está indignado com isso, que não afeta apenas o Senado
da República, mas afeta a todos nós. Isso afeta a democracia
brasileira.

Ao receber uma medalha de alguém que é, para nós, exemplo de
vida pública, alguém teve também o seu nome enxovalhado. Portanto,
é preciso que as instituições democráticas se fortaleçam para que
possam continuar a ter confiabilidade para separar o joio do trigo. Não
podemos permitir também que se enveredem pelo caminho de dizer
que todos os políticos são corruptos.

Diziam isso de JK, que veio da pobreza, da humildade, dos pés
descalços em Diamantina. Cresceu e adquiriu talvez a maior riqueza
que um ser humano pode aquinhoar nessa vida: o reconhecimento de
toda a sua contemporaneidade, não só do Brasil, mas do mundo.
Homem de espírito calmo e, ao mesmo tempo, estadista de uma fibra
e de uma capacidade de irradiar esperança. Nasceu na pobreza e
morreu na humildade.

Aqueles que acompanharam sua vida e tiveram o cuidado de
preservar sua memória sabem que, quando seu inventário foi aberto,
foi possível constatar que um médico que trabalhou à noite em Belo
Horizonte, vindo em condições muito precárias de Diamantina, e com
seus próprios esforços se pós-graduou na Europa bancando seus
estudos, por mais modesta que fosse sua carreira, certamente
deixaria um patrimônio maior, tamanha a singeleza do patrimônio do
grande estadista que foi Juscelino Kubitschek. Reporto-me a ele para
dizer que não podemos aceitar isso como sendo o ponto de
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nivelamento a que chegamos. Não podemos aceitar o episódio Renan
Calheiros, e tantos outros, como o dos sanguessugas, da navalha, do
Sr. Delúbio, e não sei mais quantos que foram indiciados como os 40
ladrões, com a Suprema Corte do País acolhendo-os como uma
quadrilha que tomou posse do governo. Não podemos aceitar que
seja esse o nível. Temos não apenas referências como Juscelino
Kubitschek, mas a convicção de que precisamos sair desse
nivelamento por baixo. Para isso, temos de nos dispor a enfrentar
determinados tumores que estão na vida pública brasileira, corroendo
a democracia.

Sr. Presidente, diria que pelo menos três aspectos precisam ser
observados. É óbvio que a corrupção talvez seja o tumor mais fétido,
que mais nos repugna. Ele se alastrou de tal maneira que não é
possível falar de corrupção num âmbito de governo ou num partido
apenas. Ela está nas Prefeituras, nos governos estaduais, no governo
federal, na coisa pública, na estrutura do Judiciário, nos Legislativos
municipais, estaduais e federais, nos times de futebol. Então, será
que, por isso, todos são bandidos? Não. Mas há um sistema de
institucionalização desse câncer.

É preciso reagir. É comum que se ouça, e é mais comum ainda que
quem às vezes diz logo nos previna: “Não conte o que eu falei porque
direi que é mentira”. Mas é freqüente ouvirmos de empresários:
“Olhem, já existe acordo para aquela obra ser da empresa tal. Mas
não digam que eu falei porque direi que é mentira”. É assim que o
sistema está funcionando. Nos Municípios, Estados e União, há
conluio de empreiteiros, e, mesmo os governantes sendo honestos,
eles não têm mais controle. Sentam, fazem acordos e decidem a
escala de quem vencerá a licitação: “Essa é minha; a próxima será
sua. E nós decidimos qual será o tamanho do assalto”. Isso existe, e
temos de enfrentar o problema de frente. Não basta acreditar que a
Lei nº 8.666, das licitações, está aí e precisa ser cumprida. É preciso
mais.

Quero apontar o câncer e dizer que ele tem diagnóstico e precisa ter
cura. Já é hora de haver uma legislação sobre a boa aplicação do
dinheiro público e o controle dos gastos, não apenas esperando a
análise do Tribunal de Contas mas verificando, caso a caso, as
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aplicações orçamentárias.
Ouvia, recentemente, o Prof. Anastasia - aqui destaco a seriedade e

o apreço que tenho por ele -, quando falávamos do sentimento de
angústia que nos atinge ao ver o risco de o dinheiro público ser mal
aplicado. Participava com ele de um debate, em que ele dizia, em
relação às premissas desse segundo mandato do Governador Aécio
Neves, que a sua maior preocupação é com o controle sobre a
qualidade do gasto público. É aí que está a grande chave, ou seja, o
remédio para se combater a corrupção. Não basta licitar uma obra, é
preciso acompanhá-la para ver se não houve superfaturamento, isto é,
medição feita com duplicidade e conluio entre empreiteiros.

Não é só a corrupção que me deixa repugnado, mas também o
populismo dos governantes, que assumem o Orçamento como se
fossem seus donos e transformam políticas que deveriam ser políticas
de Estado em políticas pessoais, nem diria de governo.

Não sou contra programas de assistência à pobreza, pelo contrário,
pois eu vim da pobreza e sei que é importante assistir o pobre. O que
não está certo é transformar um programa de assistência ao pobre
num projeto de governo ou num programa pessoal. Projeto de
distribuição de renda deve ser, sempre, projeto de Estado, porque o
Estado é algo maior que o governo. Projeto de distribuição de renda
não pode ser feito com personalismo ou simplesmente na base do
toma-lá-dá-cá, do tipo dar dinheiro para o povo para, em troca, o povo
votar em mim.

Sobre esse assunto, vi uma charge no “Estado de Minas”, e, apesar
de ter sido feita com criatividade e bom-gosto, doeu-me ver que o
Brasil está institucionalizando a compra do voto. A mensagem dessa
charge era a notícia de que o governo já alcançou 12 milhões de
famílias, beneficiadas com o dinheiro do Bolsa-Família. Logo abaixo
da notícia, havia o esboço do desenho de uma criança que se dirigia
ao pai perguntando se dar dinheiro não era comprar voto. É dessa
maneira que estão vendo as coisas.

E agora é a vez dos jovens. Um programa feito para 4 milhões de
jovens. É maravilhoso que se dê apoio ao jovem, mas não podemos,
simplesmente, dar dinheiro a eles sem que também se dê uma
perspectiva de vida. Não é aconselhável dar dinheiro a uma família
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sem se preocupar se o dinheiro será para comprar cachaça, droga ou
sei lá o quê. É preciso dar assistência sim, Sr. Presidente, mas, mais
que dar o dinheiro, é necessário dar uma perspectiva de vida, por
meio de um emprego ou de uma alternativa, qualquer que seja ela.

Vou conceder aparte ao Deputado André Quintão, mas, antes,
gostaria de falar sobre um assunto que talvez seja tão maligno quanto
a corrupção e o populismo. Estou me referindo à omissão, relativa ao
uso do dinheiro público para se promover ou promover determinado
governo. A omissão de todos nós, a omissão do cidadão comum, que
não participa dos conselhos municipais e não fiscaliza o dinheiro
público, assim como a omissão de quem não quer denunciar o que
está acontecendo de errado e, ainda, a omissão do Congresso
Nacional, que não votou a reforma política nem voltou a discutir uma
forma de financiamento público para a campanha ou um controle mais
rigoroso, para que os gastos de campanha não sejam exorbitantes,
porque o que querem é mesmo se omitir para continuar tendo sempre
o conluio dos financiamentos espúrios.

Portanto, com a omissão, o populismo, a enganação e a corrupção,
está-se correndo o risco de destruir a democracia brasileira. Temos de
reagir. Não estou imputando essa destruição a um partido ou a um
governante; estou dizendo que isso é da responsabilidade de todos
nós.

O Deputado André Quintão (em aparte) - V. Exa. traz um assunto
muito importante, pois, sem dúvida, o combate à corrupção em todos
os níveis, não só na seara política mas também no setor privado, na
sociedade civil, é hoje fundamental no Brasil, por isso é importante
que as instituições apurem e corram atrás de muita coisa, de muita
poeira que estava debaixo do tapete, e que já começa a aparecer.

Concordando com V. Exa., gostaria de ressaltar que a reforma
política, que infelizmente o Congresso parece não fazer, é essencial
para se discutir questões como o financiamento de campanha e o voto
aberto. Aliás, gostaria de lembrar a V. Exa. a importância que isso
representa, até pela influência que V. Exa. tem no seu partido, já que,
em 2003, os Senadores do PSDB posicionaram-se contra o voto
aberto, ou seja, eles defenderam o voto secreto.

O Senado votou, em 13/3/2003, uma proposta de emenda à
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Constituição que previa a extinção do voto secreto. E os Senadores
do PSDB votaram exatamente pela manutenção do voto secreto.
Acredito que os parlamentares devem ter coragem de assumir suas
posições perante a sociedade. Esse era um tópico que gostaria de
colocar para V. Exa.

E tenho uma discordância, para que o debate seja aberto. Os
programas recentes do ProJovem unificado em quatro modalidades -
campo, urbano, rural e profissionalizante -, além da bolsa, prevêem
condicionalidades: acompanhamento, Escola-Família Agrícola no
ProJovem Rural, profissionalização no ProJovem Trabalhador,
acompanhamento às famílias pelo Cras no ProJovem de 15 a 18 anos
e várias iniciativas relacionadas ao acompanhamento sociofamiliar no
ProJovem Urbano. Portanto faço essa observação para que não paire
nenhuma dúvida. E o Bolsa-Família também tem a condicionalidade
da educação, da saúde e do acompanhamento sociofamiliar integrado
com a política de assistência social.

Concordo com V. Exa. de que só a renda não resolve, mas não é o
caso dos programas sociais do governo federal hoje. Há renda, como
nunca houve antes na história do País, mas há o acompanhamento às
famílias.

O Deputado Domingos Sávio - Não quero abusar da generosidade
do Presidente, mas preciso me referir à posição de V. Exa., a única
sobre a qual houve, em princípio, alguma discordância. Sempre fui a
favor de voto aberto, sou do PSDB e sempre fui a favor. Hoje houve,
de forma clara, uma manifestação de toda bancada do Senado da
República para que o PSDB encabece a proposta de uma votação
imediata de mudança disso, que é vergonhoso para o País. Não
importa se o PSDB estava fazendo essa bobagem ou não, mas
precisamos pensar em corrigir o que está errado.

Quanto ao que V. Exa. disse, que há acompanhamento nos
programas, queria ponderar que ninguém melhor que V. Exa. sabe
que não há, porque é um brilhante assistente social e defensor, como
eu, da implantação do Suas. O governo não fez o dever de casa
primeiro, não implantou o Suas. Não existe uma rede de assistência
social. Não adianta colocar no papel que será feito o Bolsa-Família e
haverá uma condicionante de assistência social. Deputado Getúlio
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Neiva, há estrutura de assistência social em Teófilo Otôni?
Certamente, não. E em Araçuaí, onde estivemos recentemente,
Deputado André Quintão? Certamente, não. E em Divinópolis, onde
resido? Certamente, não. Mas existe, sim, um “pró”, de promoção.
Promoção em rede nacional, no Fantástico, em todos os jornais, nos
encontros do partido, na propaganda política, há uma promoção
fantástica. Nunca, na história deste país, foi dado tanto dinheiro às
pessoas. Mas não se estabeleceram, primeiramente, políticas públicas
concretas para gerar o emprego e para a pessoa poder sair da
condição de miserável. Isso é um perigo, porque transformar este país
em uma multidão de miseráveis que acabam criando um ídolo não é
democracia.

Gostaria de encerrar dizendo que a Medalha JK que recebi foi uma
injeção na veia. Foi e será um estímulo para que não venha a titubear
e esteja absolutamente convicto de que tenho o dever de não
decepcionar as pessoas que acreditaram em mim e ser combativo
contra os males da corrupção, do populismo e o mal maior da
omissão: o de se calar, ser conivente, deixar para lá, do deixa disso,
do deixa para o outro fazer. Precisamos enfrentar esse estado de
coisas que nos envergonham a todos.

Volto a insistir, Deputado André Quintão, que o respeito
profundamente.

Não atribuo a responsabilidade a um partido, governo ou grupo. É
uma situação que requer esforço de todos nós. Nessa luta, devem
estar unidos todos os homens de bem, que estão no PSDB, no PT,
ou, principalmente, os milhões que estão fora da política, mas que em
cujas vidas a política interfere e precisam que suas vidas interfiram na
política. Muito obrigado, Presidente.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a

Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.
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Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, os
Requerimentos nºs 1.139 a 1.146/2007, da Comissão de Direitos
Humanos, 1.147 e 1.148/2007, da Comissão de Política Agropecuária,
1.149/2007, da Comissão de Segurança Pública, e 1.150/2007, da
Comissão de Turismo. Publique-se para os fins do art. 104 do
Regimento Interno.

Leitura de Comunicações
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Política Agropecuária - aprovação, na 21ª Reunião Ordinária, em
6/9/2007, do Requerimento nº 1.020/2007, do Deputado Deiró Marra;
de Transporte - aprovação, na 24ª Reunião Ordinária, em 11/9/2007,
do Requerimento nº 1.078/2007, do Deputado Jayro Lessa; de
Administração Pública - aprovação, na 22ª Reunião Ordinária, em
12/9/2007, dos Requerimentos nºs 1.080/2007, do Deputado Tiago
Ulisses, 1.081/2007, da Comissão de Direitos Humanos, e
1.101/2007, do Deputado Alencar da Silveira Jr.; de Segurança
Pública - aprovação, na 24ª Reunião Ordinária, em 12/9/2007, dos
Requerimentos nºs 1.082 a 1.086/2007, da Comissão de Direitos
Humanos, e 1.102/2007, da Comissão de Saúde; de Educação -
aprovação, na 23ª Reunião Ordinária, em 12/9/2007, dos Projetos de
Lei nºs 821/2007, do Deputado Ademir Lucas, 1.222/2007, do
Deputado Arlen Santiago, 1.445/2007, do Governador do Estado, e
dos Requerimentos nºs 1.011/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
1.015/2007, do Deputado Doutor Viana, 1.018/2007, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, e 1.050 a 1.061/2007, do Deputado Luiz
Humberto Carneiro; do Trabalho - aprovação, na 19ª Reunião
Ordinária, em 12/9/2007, dos Projetos de Lei nºs 925/2007, do
Deputado Vanderlei Miranda, 979/2007, do Deputado Leonardo
Moreira, 1.083/2007, do Deputado Inácio Franco, 1.180/2007, do
Deputado João Leite, 1.282/2007, do Deputado Paulo Guedes,
1.283/2007, da Deputada Rosângela Reis, 1.372/2007, do Deputado
Jayro Lessa, 1.381/2007, do Deputado André Quintão, 1.423/2007, do
Deputado Doutor Viana, 1.436/2007, do Deputado Sávio Souza Cruz,
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1.454/2007, do Deputado Zé Maia, e dos Requerimentos nºs
1.013/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1.022/2007, da
Deputada Maria Lúcia Mendonça, e 1.069/2007, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva; e pelas Deputadas Cecília Ferramenta - informando sua
renúncia como membro efetivo da Comissão de Assuntos Municipais
(Ciente. Publique-se.), e Elisa Costa - indicando o Deputado Padre
João para membro efetivo da Comissão de Assuntos Municipais, na
vaga da Deputada Cecília Ferramenta (Ciente. Designo. Às
Comissões.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um por sua vez,

nos termos do inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno,
requerimentos do Deputado Dalmo Ribeiro Silva (2), solicitando a
inclusão em ordem do dia dos Projetos de Lei nºs 136 e 149/2007, e,
nos termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno,
requerimento dos Deputados Eros Biondini e Célio Moreira e outros,
solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a
Renovação Carismática Católica pelo transcurso de seus 40 anos de
fundação.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Assuntos

Municipais, solicitando ao Departamento Nacional de Infra-estrutura
de Transportes - DNIT-MG - informações e cópia dos documentos
referentes ao procedimento que motivou a Notificação nº 27/2007,
feita pelo DNIT, à Associação Comunitária Bairro Bom Destino, da
cidade de Sabará. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, solicitando às
filiais em Belo Horizonte da TV Alterosa, da Rede Bandeirantes de
Televisão e da Rede Record o envio das imagens gravadas sobre a
ação da polícia militar na manifestação de estudantes e movimentos
sociais, no prédio da Companhia Vale do Rio Doce - CVRD -, no
último dia 22 de agosto, bem como solicitando aos jornais “Estado de
Minas”, “O Tempo” e “Hoje em Dia” o envio de fotografias tiradas na
cobertura desse evento. Em votação, o requerimento. As Deputadas e
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os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a
continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra

a discussão, em 1º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
22/2007 e, em turno único, do Projeto de Lei nº 1.368/2007, uma vez
que permaneceram em ordem do dia por seis reuniões.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a reunião especial de segunda-feira,
dia 17, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 30/8/2007
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Délio Malheiros, Ronaldo Magalhães e Getúlio Neiva (substituindo
este ao Deputado Antônio Júlio, por indicação da Liderança do
PMDB), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Ronaldo Magalhães, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, o parecer pela
aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 486/2007 na forma do
vencido no 1º turno (redistribuído ao Deputado Getúlio Neiva); e pela
aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 965/2007 com as
Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça
(redistribuído ao Deputado Ronaldo Magalhães). Nesse momento,
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registra-se a presença do Deputado Célio Moreira. Também são
aprovados, no 1º turno, os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs
1.099/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (redistribuído ao Deputado Getúlio Neiva), e
1.120/2007 com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e
Justiça (redistribuído ao Deputado Ronaldo Magalhães). Passa-se à
2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetido a discussão e a votação, é aprovado o Parecer de
Redação Final do Projeto de Lei nº 1.243/2007. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de setembro de 2007.
Délio Malheiros, Presidente - Antônio Júlio - Chico Uejo.
ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 4/9/2007
Às 15h14min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Gláucia Brandão e Rosângela Reis, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada
Gláucia Brandão, declara aberta a reunião, dá a ata por aprovada e
solicita aos membros presentes que a subscrevam. A Presidência
informa que a reunião se destina a debater as iniciativas na área
cultural que vêm sendo desenvolvidas pelas universidades mineiras. A
seguir, comunica o recebimento de correspondência publicada no
“Diário do Legislativo” de 1º/9/2007: Ofício nº 43/2007, da Associação
Comunitária do Bairro de Santa Tereza, informando o resultado do
plebiscito referente ao Mercado Distrital de Santa Tereza. A
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs
1.430/2007, em turno único (Deputada Maria Lúcia Mendonça);
1.433/2007, em turno único (Deputado Dimas Fabiano), e 1.463/2007,
em turno único (Deputada Rosângela Reis). A Presidência interrompe
a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. José Márcio Barros, Diretor de
Arte e Cultura da PUC-MG; Virgílio Varela Vianna, Coordenador de
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Cultura e Artes da Fundac-BH, e Maurício José Laguardia
Campomori, Diretor de Ação Cultural da UFMG, os quais são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência, como autora do
requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de setembro de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Maria Lúcia Mendonça - Rosângela

Reis.
ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/9/2007

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
André Quintão, Eros Biondini e Carlin Moura, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
André Quintaõ, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, dá-a por aprovada e solicita aos membros da
Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a
reunião se destina a discutir e a votar proposições da Comissão.
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, é aprovado requerimento dos Deputados André Quintão,
Eros Biondini e Carlin Moura, em que solicitam sejam ouvidos
representantes do Sindicato dos Bancários de BH e Região, na
reunião do dia 13/9, para exporem sobre a possibilidade de
desemprego de cerca de 19.000 bancários. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de setembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini - Carlin Moura - Gustavo
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Valadares.
ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/9/2007

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria
Lúcia Mendonça (substituindo o Deputado Leonardo Moreira, por
indicação da Liderança do DEM) e os Deputados Sargento Rodrigues
e Paulo Cesar, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, declara
aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual
é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes, e informa que a reunião se destina a apreciar matéria
constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data
mencionada entre parênteses: ofício do Sr. Cleiton César da Silva, da
Loja Maçônica Obreiros da Caridade, encaminhando cópia da Carta
Aberta dos Maçons de Uberlândia, na qual solicitam providências para
a questão da segurança e da impunidade (7/9/2007). Passa-se à 2ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nºs 1.082, 1.083, 1.084, 1.085, 1.086 e 1.102/2007.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de setembro de 2007.
Sargento Rodrigues, Presidente - Paulo Cesar - Luiz Tadeu Leite -

Délio Malheiros.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 143/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 143/2007, de autoria do Deputad o Dalmo Ribeiro

Silva, que declara de utilidade pública o Museu de Arte Sacra da
Paróquia de São Francisco de Paula de Ouro Fino, com sede no
Município de Ouro Fino, foi aprovado em turno único, com a Emenda
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n° 1.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

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

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

PROJETO DE LEI N° 143/2007
Declara de utilidade pública a Associação do Museu de Arte Sacra

da Paróquia de São Francisco de Paula de Ouro Fino, com sede no
Município de Ouro Fino.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação do Museu

de Arte Sacra da Paróquia de São Francisco de Paula de Ouro Fino,
com sede no Município de Ouro Fino.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Wander Borges, relator - Inácio

Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.155/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.155/2007, de autoria do Deput ado Roberto
Carvalho, que altera a Lei n° 11.579, de 1° de sete mbro de 1994, que
declara de utilidade pública a Comissão de Desenvolvimento de Santa
Bárbara - Codesb -, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.155/2007
Dá nova redação ao art. 1° da Lei n° 11.579, de 1° de setembro de

1994, que declara de utilidade pública a Comissão de
Desenvolvimento de Santa Bárbara - Codesb -, com sede no
Município de Rio Preto.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta :
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Art. 1° - O art. 1° da Lei n° 11.579, de 1° de sete mbro de 1994,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a en tidade Comissão de
Desenvolvimento de Santa Bárbara - Codesb -, com sede no
Município de Santa Bárbara do Monte Verde.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 29 de agosto de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Agostinho Patrús Filho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.231/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.231/2007, de autoria do Deput ado Dalmo
Ribeiro Silva, que declara de utilidade pública o Circolo Italo-Brasiliano
di Ouro Fino, com sede no Município de Ouro Fino, foi aprovado em
turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.231/2007
Declara de utilidade pública a entidade Circolo Italo-Brasiliano di

Ouro Fino, com sede no Município de Ouro Fino.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Circolo Italo-

Brasiliano di Ouro Fino, com sede no Município de Ouro Fino.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Wander Borges, relator - Inácio

Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.239/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.239/2007, de autoria do Deput ado Dinis
Pinheiro, que declara de utilidade pública a Associação de Amigos da
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Fundação de Educação Artística - Flama -, com sede no Município de
Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.239/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Amigos da Fundação

de Educação Artística - Flama -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Amigos

da Fundação de Educação Artística - Flama -, com sede no Município
de Belo Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Wander Borges, relator - Inácio

Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.267/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.267/2007, de autoria do Deput ado Walter
Tosta, que declara de utilidade pública o Instituto Educacional Anjos
de Deus, com sede no Município de Sabará, foi aprovado em turno
único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.267/2007
Declara de utilidade pública o Instituto Educacional Anjos de Deus,

com sede no Município de Sabará.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Educacional
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Anjos de Deus, com sede no Município de Sabará.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 29 de agosto de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.273/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.273/2007, de autoria do Deput ado Fahim
Sawan, que declara de utilidade pública a Associação de Basquetebol
de Uberaba - Ubasket -, com sede no Município de Uberaba, foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.273/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Basquetebol de

Uberaba - Ubasket -, com sede no Município de Uberaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de

Basquetebol de Uberaba - Ubasket -, com sede no Município de
Uberaba.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 29 de agosto de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.318/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.318/2007, de autoria do Deput ado Sebastião
Costa, que declara de utilidade pública a Associação dos Artesãos de
Palmópolis - Aapa -, com sede em Palmópolis, foi aprovado em turno
único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
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técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.318/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Artesãos de

Palmópolis - Aapa -, com sede no Município de Palmópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos

Artesãos de Palmópolis - Aapa -, com sede no Município de
Palmópolis.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Wander

Borges.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.325/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.325/2007, de autoria do Deput ado Dalmo
Ribeiro Silva, que declara de utilidade pública a Associação dos
Pequenos Produtores Rurais do Município de Córrego do Bom Jesus,
foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.325/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais do Município de Córrego do Bom Jesus, com sede no
Município de Córrego do Bom Jesus.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos

Pequenos Produtores Rurais do Município de Córrego do Bom Jesus,
com sede no Município de Córrego do Bom Jesus.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 12 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Wander

Borges.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.333/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.333/2007, de autoria do Deput ado Dalmo
Ribeiro Silva, que declara de utilidade pública a Associação Musical
Padre Evaristo José Vicente, foi aprovado em turno único, na forma
original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.333/2007
Declara de utilidade pública a Associação Musical Padre Evaristo

José Vicente, com sede no Município de Carmo do Cajuru.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Musical

Padre Evaristo José Vicente, com sede no Município de Carmo do
Cajuru.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Wander

Borges.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.336/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.336/2007, de autoria do Deput ado Domingos
Sávio, que declara de utilidade pública a Associação Casa da Cultura
Popular da Irmandade de São Benedito, com sede no Município de
Carmo da Mata, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.336/2007
Declara de utilidade pública a Associação Casa da Cultura Popular

da Irmandade de São Benedito, com sede no Município de Carmo da
Mata.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Casa da

Cultura Popular da Irmandade de São Benedito, com sede no
Município de Carmo da Mata.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Wander

Borges.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 13/9/2007, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento do Sr.

Antônio Oliveira Diniz, ocorrido em 12/9/2007, em Esmeraldas. (-
Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, “b” a

“d”, do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com a Federação das Empresas de Transporte

de Passageiros do Estado, na pessoa de seu Presidente, Waldemar
Araújo, pelo transcurso do 20º aniversário de fundação dessa
entidade (Requerimento nº 1.010/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva);

de congratulações com a Associação Mineira de Rádio e Televisão,
na pessoa do Presidente, Milton Lucca de Paula, pelo transcurso do
Dia do Rádio (Requerimento nº 1.012/2007, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de congratulações com a Rede Minas pelo transcurso do 10º
aniversário do Programa Cine Magazine (Requerimento nº
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1.019/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 18 DE SETEMBRO DE 2007

ATAS
ATA DA 55ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/9/2007
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte
(Ordem do Dia): 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado Fábio Avelar; aprovação -
Prosseguimento da discussão, em turno único, do Veto Parcial à
Proposição de Lei nº 17.670; encerramento da discussão; votação
secreta do veto ao inciso VII do art. 3º da Lei nº 13.188, a que se
refere o art. 1º da proposição; manutenção; votação secreta do veto
ao inciso VIII do art. 3º da Lei nº 13.188, a que se refere o art. 1º da
proposição; rejeição - Discussão, em turno único, do Veto Total à
Proposição de Lei nº 17.678; manutenção - Discussão, em turno
único, do Veto Total à Proposição de Lei nº 17.795; designação de
relator; emissão de parecer pelo relator; encerramento da discussão;
votação secreta; manutenção - Discussão, em turno único, do Veto
Total à Proposição de Lei nº 17.796; designação de relator; emissão
de parecer pelo relator; encerramento da discussão; votação secreta;
manutenção; declaração de voto - Prosseguimento da votação, em 2º
turno, do Projeto de Lei nº 1.332/2007; renovação da votação do
projeto; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Votação, em 1º
turno, do Projeto de Lei nº 1.324/2007; requerimento da Deputada
Elisa Costa; deferimento; discursos dos Deputados Carlin Moura e
Weliton Prado e da Deputada Elisa Costa; votação do projeto, salvo
emendas e destaques; aprovação; votação das Emendas nºs 1 a 3, 22
e 23; aprovação; votação das Emendas nºs 4 a 11, 13, 14 e 16 a 21;
rejeição; votação da Emenda nº 12; rejeição; votação da Emenda nº
15; discurso do Deputado Weliton Prado; rejeição; declarações de
voto - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Doutor Viana - José Henrique - Roberto Carvalho - Adalclever Lopes

- Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Ana Maria Resende - André
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Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago -
Carlin Moura - Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva -
Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Durval Ângelo -
Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio - Inácio
Franco - Irani Barbosa - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo -
Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Maria Lúcia Mendonça -
Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo
Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães -
Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Vanderlei
Jangrossi - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Weliton Prado - Zé
Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h9min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
Ata

- O Deputado Fahim Sawan, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta, uma vez que
não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Fábio

Avelar solicitando a inversão da pauta da reunião, de modo que o
Projeto de Lei nº 1.324/2007 seja apreciado logo após o Projeto de Lei
nº 1.332/2007. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

Prosseguimento da discussão, em turno único, do Veto Parcial à
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Proposição de Lei nº 17.670, que altera a Lei nº 13.188, de 20/1/99,
que dispõe sobre a proteção, o auxílio e a assistência às vítimas de
violência no Estado e dá outras providências. Esgotou-se o prazo
constitucional, sem emissão de parecer. Designado relator em
Plenário, o Deputado Lafayette de Andrada opina pela manutenção do
veto ao inciso VII e pela rejeição do veto ao inciso VIII do art. 3º da Lei
nº 13.188, a que se refere o art. 1º da proposição. Continua em
discussão, o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo
secreto, de conformidade com o art. 261, inciso X, c/c os arts. 222 e
255, do Regimento Interno. As Deputadas e os Deputados que
desejarem manter o veto registrarão “sim”, e os que desejarem rejeitá-
lo registrarão “não”. A fim de proceder à votação pelo processo
eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que
ainda não registraram sua presença no painel, que o façam neste
momento. A Presidência dará início ao processo e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares. Em
votação, o veto ao inciso VII do art. 3º da Lei nº 13.188, a que se
refere o art. 1º da proposição.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:
Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Ana Maria Resende - André

Quintão - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Carlin Moura - Cecília
Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dimas
Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Viana - Durval Ângelo - Elisa
Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio - Inácio
Franco - João Leite - José Henrique - Lafayette de Andrada - Maria
Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo
Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Roberto Carvalho -
Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz - Sebastião Costa - Vanderlei
Jangrossi - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 32 Deputados; votaram “não” 9
Deputados, totalizando 41 votos. Está, portanto, mantido o veto ao
inciso VII do art. 3º da Lei nº 13.188, a que se refere o art. 1º da
proposição. Oficie-se ao Governador do Estado. Em votação, o veto
ao inciso VIII do art. 3º da Lei nº 13.188, a que se refere o art. 1º da
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proposição.
- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:
Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Ana Maria Resende - André

Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago -
Carlin Moura - Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva -
Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Viana -
Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - João Leite - José Henrique
- Lafayette de Andrada - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres -
Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca
Ferreira - Roberto Carvalho - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães
- Ruy Muniz - Sebastião Costa - Vanderlei Jangrossi - Wander Borges
- Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” três Deputados. Votaram “não” 40
Deputados. Houve 2 votos em branco, totalizando 45 votos. Está,
portanto, rejeitado o veto ao inciso VIII do art. 3º da Lei nº 13.188, a
que se refere o art. 1º da proposição. À promulgação. Está, portanto,
mantido, em turno único, o Veto Parcial à Proposição de Lei nº 17.670,
exceto o veto ao inciso VIII do art. 3º da Lei nº 13.188, a que se refere
o art. 1º da proposição.

Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nº
17.678, que dispõe sobre a utilização por terceiros de bem patrimonial
do Estado, das autarquias e das fundações públicas e dá outras
providências. A Comissão Especial opina pela manutenção do veto.
Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo
processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso X,
combinado com os arts. 222 e 255 do Regimento Interno. As
Deputadas e os Deputados que desejarem manter o veto registrarão
“sim” e os que desejarem rejeitá-lo registrarão “não”. A fim de
proceder à votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita às
Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua presença
no painel, que o façam neste momento. A Presidência dará início ao
processo e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que
ocupem seus lugares. Em votação, o veto.
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- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:
Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Ana Maria Resende - André

Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago -
Carlin Moura - Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva -
Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Viana -
Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - João Leite - José Henrique
- Lafayette de Andrada - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres -
Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca
Ferreira - Roberto Carvalho - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães
- Ruy Muniz - Sebastião Costa - Vanderlei Jangrossi - Wander Borges
- Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 34 Deputados. Votaram “não” 11
Deputados, totalizando 45 votos. Está, portanto, mantido, em turno
único, o Veto Total à Proposição de Lei nº 17.678. Oficie-se ao
Governador do Estado.

Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nº
17.795, que acrescenta dispositivos ao art. 3º da Lei nº 13.803, de
27/12/2000, que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do
produto da arrecadação do ICMS pertencente aos Municípios.
Esgotado o prazo constitucional sem emissão de parecer, a
Presidência, nos termos do § 2º do art. 145 do Regimento Interno,
designa relator da matéria o Deputado Domingos Sávio. Com a
palavra, o Deputado Domingos Sávio, para emitir seu parecer.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, meu parecer é o
seguinte:

PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº
17.795

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art.

90, VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição Estadual, opôs veto total à
proposição em epígrafe, que acrescenta dispositivos ao art. 3º da Lei
nº 13.803, de 27/12/2000, que dispõe sobre a distribuição da parcela
da receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos
Municípios.
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As Razões do Veto foram encaminhadas por meio da Mensagem nº
83/2007.

Expirado o prazo regimental para a emissão de parecer por
comissão especial, nos termos do art. 222, c/c o art. 145, § 2º, do
Regimento Interno, compete-nos examinar o veto e sobre ele emitir
parecer em Plenário.

Fundamentação
A Proposição de Lei nº 17.795 pretende acrescentar dispositivos ao

art. 3º da Lei nº 13.803, de 2000, com o objetivo de viabilizar a
apuração do Valor Adicionado Fiscal - VAF -, quando o
estabelecimento do contribuinte se estender ao território de mais de
um Município. Em primeiro lugar, é a criada a obrigatoriedade de o
contribuinte prestar a informação discriminando o movimento
econômico ocorrido no território de cada Município e, por último, no
caso de descumprimento da obrigação por parte do contribuinte ou na
hipótese de recurso, é definida a obrigação de a Secretaria de Estado
de Fazenda - SEF - apurar o valor adicionado.

A matéria é disciplinada pelos arts. 158 e 161 da Constituição da
República:

“Art. 158 - Pertencem aos Municípios:
(...)
IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto

do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e
sobre prestações de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação.

Parágrafo único - As parcelas de receita pertencentes aos
Municípios, mencionadas no inciso IV, serão creditadas conforme os
seguintes critérios:

I - três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas
operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de
serviços, realizadas em seus territórios;

II - até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no
caso dos Territórios, lei Federal.

(...)
Art. 161 - Cabe à lei complementar:
I - definir valor adicionado para fins do disposto no art. 158,
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parágrafo único, I;
(...)”.
Já o § 1º do art. 4º da Lei Complementar Federal nº 63, de 1990,

dispõe que “o valor adicionado corresponderá, para cada Município,
ao valor das mercadorias saídas acrescido do valor das prestações de
serviços, no seu território, deduzido o valor das mercadorias entradas,
em cada ano civil.”.

A competência dos Estados para legislar sobre o valor adicionado é
restrita a criar condições para o fiel cumprimento do que determina a
lei complementar federal. Assim, conforme inúmeras decisões do
Supremo Tribunal Federal, a forma definida pelos Estados não pode
interferir na apuração do valor adicionado contrariando a sua definição
na lei complementar. Segundo o STF, dispositivos da legislação
estadual que tratem de domicílio fiscal, de inscrição estadual e outros
não podem inviabilizar a correta apuração do valor adicionado. O fato
de o domicílio fiscal, por exemplo, ser definido pelo contribuinte
conforme a legislação estadual não justifica que o valor adicionado
ocorrido no território de determinado Município seja informado como
ocorrido no território de outro Município.

O Chefe do Executivo, ao opor veto total à proposição de lei em
questão, por inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse
público, apresentou em sua exposição de motivos as alegações do
Núcleo de Informações Municipais da Superintendência de
Arrecadação e Informações Fiscais – NIM-Saif –, da SEF , a quem
compete apurar o VAF em nosso Estado.

Apesar de a Mensagem do Governador mencionar
inconstitucionalidade nas suas Razões do Veto, os dispositivos
constitucionais eventualmente contrariados não foram citados.

Na exposição de motivos do veto, alega a SEF que, quanto ao § 3º
que a proposição acrescenta ao art. 3º da Lei 13.803, de 2000, “o
contribuinte de estabelecimento que se estenda pelos territórios de
mais de um município não tem como mensurar as operações
realizadas em cada um deles separadamente, como estabelece a
proposição de lei”.

Tal alegação não procede, pois a maioria das atividades econômicas
desenvolvidas em nosso Estado conta com instrumentos modernos de



854

controle, imprescindíveis à gestão de seus negócios, os quais
possibilitam a obtenção e guarda de informações, tais como lotes de
produção, centros de custos, unidades de produção e outros
pormenores. É claro que existem casos em que a informação não tem
como ser precisa, mas as empresas utilizam mecanismos de cálculo
tendo como base critérios técnicos, como a área utilizada na etapa de
produção ou extração. O dispositivo introduzido pela proposição de lei,
pelo contrário, viabiliza o cumprimento da Lei Complementar Federal
nº 63, de 1990, visto que dá a oportunidade a quem tem as melhores
condições para informar o valor adicionado de forma correta: a própria
empresa.

Vale lembrar que a SEF faz a apuração do VAF com base no
Decreto nº 38.714, de 24/3/97, e suas alterações, que disciplina a
matéria, no que se refere à apuração do valor adicionado ocorrido nos
estabelecimentos que se estendam ao território de mais de um
Município, da seguinte forma:

Art. 3º - O valor adicionado corresponderá, para cada Município:
(...)
§ 3º - Para se estabelecer o valor adicionado relativo à produção de

substâncias minerais, quando a área da jazida se estender por mais
de um Município mineiro, a apuração será feita proporcionalmente,
levando-se em consideração a área correspondente a cada Município,
conforme concessão de lavra expedida pelo órgão competente.

§ 4º - Para se estabelecer o valor adicionado relativo à produção e
circulação de mercadorias e à prestação de serviços tributados pelo
ICMS, quando as atividades do contribuinte do imposto se estenderem
pelos territórios de mais de um Município, ressalvada a existência de
acordo celebrado entre os municípios envolvidos, a apuração do valor
adicionado será feita proporcionalmente:

I - à localização de sua área industrial ou comercial, conforme
certidão expedida pelo Instituto de Geociências Aplicadas (IGA),
vinculado à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior;

II - à área explorada ou colhida, quando se tratar de produtos
agropecuários ou florestais.

O Decreto nº 38.714 contraria a Lei Complementar Federal nº 63, de
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1990, ao limitar a forma de apuração do VAF à proporcionalidade da
área envolvida na atividade econômica. Primeiramente, é possível que
parte da jazida da mineradora que esteja no território de um ou mais
Municípios não esteja sendo explorada, não existindo, então, no
território desses Municípios, a ocorrência de fato gerador de ICMS e,
conseqüentemente, de valor adicionado. A proporção com base na
área, nesse caso, contraria frontalmente a legislação. A área como
base para a apuração do VAF somente deveria ser utilizada quando a
atividade econômica geradora de ICMS ocorresse efetivamente na
parte do estabelecimento que se estende ao território de mais de um
Município e não fosse possível estabelecer o volume de extração
ocorrido em cada um deles.

Quando a atividade for industrial, comercial, agropecuária ou de
reflorestamento, o decreto comete a mesma inconstitucionalidade, ou
seja, restringe a um critério de proporcionalidade de área o que na
prática tem plenas condições técnicas para se apurar. Tal prática tem
trazido prejuízos a muitos Municípios mineiros. Muitas vezes, na área
do estabelecimento que se situa no território de um ou mais
Municípios não ocorre a mesma atividade econômica, não se
justificando o uso de proporcionalidade de área. Existem fazendas,
por exemplo, com atividade de lavoura, no território de um Município,
de pecuária em outro e de plantio de eucalipto num terceiro. Não se
justifica abrir mão de apurar o valor adicionado efetivamente ocorrido
somente porque o decreto determina o cálculo proporcional. Tal
prática contraria a Lei Complementar Federal nº 63 e prejudica alguns
Municípios. Na verdade não podemos descartar o uso de um critério
de proporcionalidade de área, constatada a ocorrência do fato gerador
do ICMS em cada Município, mas isso deve acontecer em último
caso, diante da impossibilidade de o contribuinte conseguir obter a
informação correta do VAF de cada Município ocorrido em seu
estabelecimento.

No tocante ao § 4º que a proposição acrescenta ao art. 3º da Lei
13.803, de 2000, a SEF alega que “não apura o Valor Adicionado
Fiscal - VAF –, mas apenas consolida os dados fornecidos pelos
contribuintes ou cumpre determinações em decisões judiciais.”.

A Lei Complementar Federal nº 63, de 1990, determina a
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responsabilidade dos Estados na apuração do valor adicionado:
“Art. 3º - (...)
§ 3º - O Estado apurará a relação percentual entre o valor

adicionado em cada Município e o valor total do Estado, devendo este
índice ser aplicado para a entrega das parcelas dos Municípios a partir
do primeiro dia do ano imediatamente seguinte ao da apuração.

§ 4º - O índice referido no parágrafo anterior corresponderá à média
dos índices apurados no dois anos civis imediatamente anteriores ao
da apuração.

§ 5º - Os Prefeitos Municipais, as associações de Municípios e seus
representantes terão livre acesso às informações e documentos
utilizados pelos Estados no cálculo do valor adicionado, sendo
vedado, a estes, omitir quaisquer dados ou critérios, ou dificultar ou
impedir aqueles no acompanhamento dos cálculos.

§ 6º - Para efeito de entrega das parcelas de um determinado ano, o
Estado fará publicar, no seu órgão oficial, até o dia 30 de junho do ano
da apuração, o valor adicionado em cada Município, além dos índices
percentuais referidos nos §§ 3º e 4º deste artigo.

§ 7º - Os Prefeitos Municipais e as associações de Municípios, ou
seus representantes, poderão impugnar, no prazo de 30 (trinta) dias
corridos contados da sua publicação, os dados e os índices de que
trata o parágrafo anterior, sem prejuízo das ações cíveis e criminais
cabíveis.

§ 8º - No prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da
primeira publicação, os Estados deverão julgar e publicar as
impugnações mencionadas no parágrafo anterior, bem como os
índices definidos de cada Município.

§ 9º - Quando decorrentes de ordem judicial, as correções de
índices deverão ser publicadas até o dia 15 (quinze) do mês seguinte
ao da data do ato que as determinar.

§ 10 - Os Estados manterão um sistema de informações baseadas
em documentos fiscais obrigatórios, capaz de apurar, com precisão, o
valor adicionado de cada Município.”.

Na verdade a responsabilidade da SEF na apuração do VAF é muito
maior que apenas “consolidar dados”, como se afirma na exposição
de motivos do veto. São inúmeras as decisões judiciais, algumas do
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STF – que determinam que a SEF faça a apuração e refaça índices.
Em decisão recente do Superior Tribunal de Justiça – STJ – quanto à
constitucionalidade do art. 3º do Decreto nº 38.714, em ação
impetrada pelo Município de Ouro Preto, manifesta essa Corte que o
decreto extrapola os ditames da Lei Complementar Federal nº 63,
reconhecendo o direito de o Município de Ouro Preto aproveitar o
movimento econômico das empresas Ferteco Mineração S. A. e a
Minas da Serra Geral S. A., com domicílio fiscal em seu território e
jazidas em Congonhas, Belo Vale e Santa Bárbara, para a apuração
do VAF e conseqüente participação no ICMS. Afirma o STJ em seu
relatório:

“A apuração do VAF verifica as operações de ICMS ocorridas no
Município. A lei não se desdobrou no esclarecimento de firmas que
atuem em diversos municípios e nem sobre aquelas cujas instalações
atinjam mais de um município. Prevê apenas o município recolhedor
do tributo. Pode estar sendo ela injusta, não se questiona, mas a
figura legal atende apenas ao município recolhedor do imposto."
(REsp 331.876/MG, DJ de 22.10.2001 e RMS 7707/MG, DJ de
22.09.1997).

Razão assiste, dessa forma, ao recorrente – impetrante.
Como bem apontado no parecer ministerial, o fato gerador do tributo

- ICMS , na espécie, ocorre no território do Município de Ouro Preto,
local de saída final dos produtos beneficiados, não existindo motivo
para participação dos municípios de base extrativa na receita
proveniente da arrecadação do ICMS com base no valor adicionado
fiscal - VAF , não ocorrendo agregação de valor as mercadorias nos
referidos municípios. Transcrevo trecho do bem fundamentado
parecer ministerial:

‘O pleito do município de Ouro Preto é o reconhecimento do seu
direito líquido e certo em perceber integralmente o valor adicionado
fiscal - VAF – decorrente dos produtos vendidos e circulados pelas
empresas que possuem domicílio fiscal nos limites de seu território, a
Ferteco Mineração S/A e a Minas da Serra Geral S/A. Na verdade,
estes contribuintes retiram minério em seus estabelecimentos situados
nos municípios de Congonhas, Belo Vale e Santa Bárbara, e
processam seu beneficiamento final em Ouro Preto, onde é dada a
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saída aos produtos - nesta última etapa emerge o fato gerador do
ICMS, e conseqüentemente a obrigação de recolher o tributo que
incide sobre o valor total, alcançado pelo produto após concluídas
todas as fases da industrialização.

Destarte, pretende o recorrente que os municípios extrativos não
participem da partilha do VAF, na proporção das operações praticadas
em seus respectivos territórios.

Sendo certo que o ICMS é um tributo que incide sobre a circulação
dos produtos, ou a realização dos serviços, sendo certo que o
contribuinte é aquele que promove esta circulação, ou esta prestação,
sendo certo, ainda, que a base de cálculo é o valor que o produto, ou
o serviço alcança nessa operação de saída, é de se concluir que
merece acolhida o pleito da mandamental.

Vejamos: o minério proveniente de estabelecimento do próprio
contribuinte, as multimencionadas empresas Ferteco S/A e a Minas da
Serra Geral S/A, chega ao seu território com valor inferior, ali, em
outro estabelecimento do mesmo industrial, sofre um processo de
beneficiamento, que lhe agrega certo valor, alcançando a quantia pela
qual será alienado de forma definitiva pela empresa contribuinte, que
ali mesmo, em Ouro Preto, seu domicílio fiscal, como provam os
documentos de fls. 18/21 e 27/29, recolhe o ICMS devido. Nesta saída
dos produtos beneficiados materializa-se o fato gerador da exação.

Logo, ocorrendo o fato gerador do tributo - ICMS - no território do
Município de Ouro Preto, local de saída final dos produtos
beneficiados, inexiste motivo para participação dos municípios de
base extrativa na receita proveniente da arrecadação do ICMS com
base no valor adicionado fiscal - VAF - que se consumou naquele
município.” (fls. 934/938 - STJ)

Assinalo que, como percuncientemente apontado pelo município
recorrente, o deslocamento físico da mercadoria entre
estabelecimentos da mesma empresa, sem qualquer qualificação
jurídica, não constitui fato gerador do ICMS, entendimento
corroborado pela Súmula 166/STJ:

“Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de
mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo
contribuinte”.”.
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Na opinião deste relator, dada a interpretação do Judiciário quanto à
forma adotada por Minas Gerais para apurar o valor adicionado, o
texto da proposição de lei, apesar de aperfeiçoar a interpretação dada
pelo Decreto nº 38.714, ainda mantém o risco de questionamentos
judiciais. Assim, o mais prudente seria o exame mais aprofundado da
matéria, por meio da tramitação de outra proposição nesta Casa. É
preciso ter o cuidado, na edição da nova lei, de se obter a solução dos
problemas oriundos das ações judiciais, que, além de desmoralizar a
interpretação dada por Minas Gerais por meio do Decreto nº 38.714,
certamente têm acarretado despesas ao erário, dado o retrabalho e os
custos de publicação.

Pelas razões acima expostas, o mais acertado é manter o veto à
proposição de Lei nº 17.795.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela manutenção do veto total oposto

à Proposição de Lei nº 17.795.
O Sr. Presidente - Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a matéria a
votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso
X, c/c os arts. 222 e 255, do Regimento Interno. As Deputadas e os
Deputados que desejarem manter o veto registrarão “sim”, e os que
desejarem rejeitá-lo registrarão “não”. A fim de proceder à votação
pelo processo eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos
Deputados que ainda não registraram sua presença no painel, que o
façam neste momento. A Presidência dará início ao processo e, para
tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus
lugares. Em votação, o veto.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Ana

Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio
Genaro - Arlen Santiago - Carlin Moura - Cecília Ferramenta - Chico
Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos
Sávio - Doutor Viana - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro
Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio
Neiva - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani
Barbosa - João Leite - José Henrique - Lafayette de Andrada - Maria
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Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo
Cesar - Paulo Guedes - Roberto Carvalho - Rômulo Veneroso -
Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz - Sebastião Costa - Vanderlei
Jangrossi - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 30 Deputados; votaram “não” 15
Deputados, totalizando 45 votos. Está, portanto, mantido, em turno
único, o Veto Total à Proposição de Lei nº 17.795. Oficie-se ao
Governador do Estado.

Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nº
17.796, que acrescenta o art. 5º-A à Lei nº 15.432, de 3/1/2005, que
institui o Sistema de Comunicação e Cadastro de Pessoas
desaparecidas. Esgotado o prazo constitucional, sem emissão de
parecer, a Presidência, nos termos do § 2º do art. 145 do Regimento
Interno, designa relator da matéria o Deputado Domingos Sávio. Com
a palavra, o Deputado Domingos Sávio, para emitir seu parecer.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, meu parecer é o
seguinte:

PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº
17.796

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o

inciso II do art. 70 da Constituição do Estado, opôs veto total à
Proposição de Lei nº 17.796, que acrescenta o art. 5º-A à Lei nº
15.432, de 3/1/2005, que institui o Sistema de Comunicação e
Cadastro de Pessoas Desaparecidas.

As Razões do Veto constam na Mensagem nº 82/2007, publicada no
“Diário do Legislativo”, em 6/8/2007.

Vencido o prazo da Comissão Especial para emitir parecer sobre o
veto, a proposição foi incluída na ordem do dia, e este relator foi
designado para emitir o parecer, consoante determina o art. 141,
combinado com o art. 145, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Proposição de Lei nº 17.796 objetiva acrescentar um dispositivo à

Lei nº 15.432, de 2005, estabelecendo que a Loteria Mineira deve
inserir, nos bilhetes lotéricos emitidos em cada concurso, fotos e
dados de pessoas desaparecidas.
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Nas razões do veto, o Chefe do Executivo invoca o disposto no § 2º
do art. 32 do Decreto-lei nº 204, de 27/2/67, que dispõe sobre a
exploração de loterias. O referido dispositivo determina que a soma
das despesas administrativas para a execução de todos os serviços
de cada loteria estadual não poderá ultrapassar 5% da Receita Bruta
dos planos executados. São produzidos 100 mil bilhetes em cada
extração da Loteria Mineira. Desse modo, a prevalecer o comando
normativo contido na Proposição de Lei nº 17.792, haveria um custo
adicional extremamente elevado na confecção dos bilhetes, com o
que seria violado o disposto no mencionado Decreto-Lei nº 204.

A análise da matéria conduz à conclusão da procedência do veto.
De fato, se a medida legislativa que se pretende instituir ocasiona, no
momento da aplicação, a violação de uma norma disciplinadora dos
limites de gastos com a execução dos serviços lotéricos, impõe-se
seja tal medida rejeitada, até porque o Decreto-Lei nº 204, na
qualidade de norma nacional, se impõe para a observância
compulsória de todos os Estados federados.

Ademais, conforme consta nas Razões do Veto, a Loteria Mineira já
presta sua parcela de colaboração no auxílio ao reencontro de
pessoas desaparecidas, com o apoio à campanha intitulada “Volta”,
amplamente veiculada nos meios de comunicação. De fato, em parte
do espaço destinado à divulgação semanal das listas de resultados da
loteria convencional, nas agências lotéricas, são afixados cartazes
com fotos e informações de pessoas desaparecidas.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela manutenção do veto total

oposto à Proposição de Lei nº 17.796.
O Sr. Presidente - Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a matéria a
votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso
X, c/c os arts. 222 e 255, do Regimento Interno. As Deputadas e os
Deputados que desejarem manter o veto registrarão “sim” e os que
desejarem rejeitá-lo registrarão “não”. A fim de proceder à votação
pelo processo eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos
Deputados que ainda não registraram sua presença no painel, que o
façam neste momento. A Presidência dará início ao processo e, para
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tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus
lugares. Em votação, o veto.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Ana

Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio
Genaro - Arlen Santiago - Carlin Moura - Cecília Ferramenta - Chico
Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos
Sávio - Doutor Viana - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro
Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio
Neiva - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani
Barbosa - João Leite - José Henrique - Lafayette de Andrada - Maria
Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo
Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Roberto Carvalho - Rômulo
Veneroso - Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz - Sebastião Costa -
Vanderlei Jangrossi - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 31 Deputados. Votaram “não” 15
Deputados, totalizando 46 votos. Está, portanto, mantido, em turno
único, o Veto Total à Proposição de Lei nº 17.796. Oficie-se ao
Governador do Estado.

Declaração de Voto
O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, expresso minha

insatisfação pelo fato de uma das poucas idéias boas que já teve o
Deputado Alencar da Silveira Jr., ou seja, a afixação de fotos de
pessoas desaparecidas em bilhetes de loteria, tenha sido vetada pelo
Governador. Deixo aqui registrado o nosso pesar.

O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em 2º turno, do
Projeto de Lei nº 1.332/2007, do Deputado Alberto Pinto Coelho, que
autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Felisburgo
o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. A
Presidência vai renovar a votação do projeto. Em votação, o projeto.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º
turno, o Projeto de Lei nº 1.332/2007 na forma do vencido em 1º turno.
À Comissão de Redação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.324/2007, do
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Governador do Estado, que reajusta os valores das tabelas de
vencimento básico das carreiras dos Profissionais da Educação
Básica do Estado e institui a Parcela de Complementação
Remuneratória do Magistério para fins de implantação do piso
remuneratório dos servidores do magistério público estadual. A
Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto com
as Emendas nºs 1 a 3, que apresenta. As Comissões de
Administração Pública, de Educação e de Fiscalização Financeira
opinaram pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 a 3,
apresentadas pela Comissão de Justiça. Emendado em Plenário,
voltou o projeto à Comissão de Administração Pública, que opina pela
aprovação das Emendas nºs 22 e 23, que apresenta, e pela rejeição
das Emendas nºs 4 a 21. Vem à Mesa requerimento da Deputada
Elisa Costa, solicitando a votação destacada das Emendas nºs 12 e
15. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o
inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. Com a palavra, para
encaminhar, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, telespectadores da TV Assembléia, as Bancadas do
PCdoB e do PT estão entendendo que votaremos hoje, em 1º turno, o
projeto de lei do piso remuneratório e do aumento linear de 5%. Aliás,
entendemos que há necessidade da imediata votação do projeto, até
em função da confecção da folha salarial dos professores, para que
todos recebam a remuneração devidamente reajustada em outubro,
referente ao mês de setembro. Entretanto o projeto só contribuirá para
os professores e servidores da educação se for aprimorado pelas 21
emendas a ele apresentadas. Dessas emendas, somente três
receberam parecer pela aprovação.

Sr. Presidente, é fundamental que esta Casa aprimore o projeto.
Esse foi o teor da discussão amplamente realizada em reunião da
Comissão de Educação, composta por ilustres Deputados e
Deputadas que têm profundo conhecimento do setor educacional do
Estado. As Comissões de Educação e do Trabalho tiveram a
oportunidade e o cuidado de realizarem uma audiência pública, em
que foram ouvidos os representantes dos professores e dos
servidores da educação. No nosso entendimento, votaremos
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favoravelmente ao projeto, mas condicionado à aprovação das
emendas, que têm como conteúdo, primeiro, melhorar o vencimento
básico dos professores de Minas Gerais. Não podemos simplesmente
trabalhar com piso remuneratório, mas com piso salarial, relembrando,
como foi bastante dito, que Minas Gerais paga o 18º pior piso salarial
do País, o chamado vencimento básico - VB. Hoje o vencimento
básico inicial é de R$390,00. O projeto precisa ser melhorado.
Apresentamos uma emenda para que o vencimento básico inicial dos
servidores da educação seja de R$600,00. Outra emenda importante
é que o valor da remuneração entre na tabela de progressão salarial
dos professores. Também é fundamental, e consta das emendas
apresentadas, que os servidores da educação tenham reajuste nos
moldes dos demais servidores, como os da área de segurança
pública, que obtiveram 30% de reajuste, em três parcelas de 10%.
Também foi apresentada emenda para que o reajuste dos professores
não seja apenas de 5%, mas de 10%.

Sr. Presidente, também foram apresentadas emendas que visam
atender os professores que têm de deslocar grandes distâncias, até
mesmo para fora dos seus Municípios, para trabalhar. Até hoje não há
vale-transporte para os servidores da educação. Esta é uma
oportunidade ímpar de esta Casa fazer uma legislação que garanta o
direito do professor ao vale-transporte, para que possa trabalhar com
mais equilíbrio e justeza. Hoje, inclusive, há professores com dupla ou
tripla jornada, que saem de casa às 6 horas da manhã e só voltam às
11 horas da noite, e não recebem vale-refeição. Se Minas Gerais diz
que não tem condição de dar o que verdadeiramente os professores
precisam -  o  seu  salário, o seu vencimento básico, o seu piso
salarial -, que possamos dar-lhes as mínimas condições de trabalho. É
esse o nosso encaminhamento. Votaremos o projeto, mas
condicionado à aprovação de todas as emendas apresentadas.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado
Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, será jogo rápido.
O projeto tem muitas falhas e não agrada o conjunto de servidores

do Estado de Minas Gerais. Não repõe a perda salarial que os
professores e os servidores tiveram nos últimos anos. O reajuste de
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5% não agrada. Incide apenas sobre o vencimento, mais gratificações
por tempo de serviço, mais abono, e não aumenta a VTI. Então, o
reajuste não chega a 5%.

O projeto ainda está em discussão no Congresso Nacional, mas
deve haver alterações. O projeto refere-se a R$850,00, mas haverá
diferença para quem já tem ensino superior. Foi muito precipitado por
parte do governo enviar o projeto às pressas. Parece que foi só para
chamar a atenção da imprensa antes de o projeto do piso, em âmbito
nacional, ser aprovado para o Governador fazer a divulgação.

O alcance do piso é muito limitado e só atinge professores e
especialistas, deixando todas as demais carreiras sem piso. E pior:
para quem está no serviço público há mais tempo e já ganha mais de
R$850,00, o piso não muda nada, não aumenta a remuneração em
nada; para quem está começando agora, o piso vai virar teto, pois ele
começa recebendo R$850,00, mas continua no primeiro nível da
carreira, com vencimento de R$350,00 ou R$400,00, pois a proposta
do projeto é de piso remuneratório: vencimento básico + benefícios e
gratificações, e não de piso de vencimento básico. Mesmo que avance
na carreira, continuará recebendo R$850,00. Isso é um congelamento.

A implementação do piso da forma estabelecida poderá a médio e
longo prazos congelar o salário do trabalhador. Isso porque todo e
qualquer acréscimo na remuneração, em qualquer vantagem obtida
como qüinqüênios e biênios, será diminuído da diferença paga pela
PCRM, eliminando gradativamente o abono. Nesse caso, o servidor
não perceberá os acréscimos adquiridos.

Temos compromisso com a folha de pagamento, mas é muito
importante que o conjunto dos servidores continue se mobilizando.
Destacaremos nossas emendas. Para os servidores da segurança
pública, foram garantidos três reajustes, em 2007, 2008 e 2009, de
10% a cada ano. Também queríamos isso para os servidores da
educação, pois possuem os menores salários de todo o País, assim
como os servidores da segurança. Portanto isso deve ocorrer para se
fazer justiça com o conjunto dos servidores do Estado de Minas
Gerais.

É preciso analisar o acréscimo do ICMS, o aumento dos impostos. A
Copasa teve aumento que chegou a quase 37%. O reajuste médio da
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água ficou em 30%. A energia elétrica, nos últimos cinco anos,
aumentou quase 100%, muito além da inflação. O ICMS cobrado na
conta de energia elétrica em Minas Gerais é o mais caro do Brasil.
Considerando-se a cobrança por dentro, chega a 47%. Portanto tudo
aumentou. Infelizmente, não chegou a esse mesmo patamar, o
reajuste do salário dos servidores. Por um lado, o Governador aperta
o cinto do contribuinte, do consumidor, que tem de pagar IPVA, taxa
de licenciamento, bastante aumentada, energia elétrica, impostos,
tributação para as microempresas e para as pequenas empresas. A
arrecadação de 2003 para cá passou de R$17.000.000.000,00 para
mais de R$30.000.000.000,00. Praticamente dobrou. Infelizmente, o
salário dos servidores praticamente ficou congelado.

Portanto é muito importante que o conjunto dos servidores, os
professores, os servidores da segurança continuem se mobilizando
para que o governo tenha mais sensibilidade e garanta remuneração
justa para os servidores do Estado de Minas Gerais, que recebem um
dos menores salários do Brasil.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, a Deputada
Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Não usarei todo o meu tempo, mas farei
dois registros nessa votação, primeiro em relação ao empenho, à
atuação, à presença e à luta constante das lideranças sindicais do
Sind-UTE, das lideranças da educação em Minas Gerais para
aperfeiçoar, melhorar e garantir uma educação de qualidade com um
piso, um vencimento básico em Minas Gerais.

Minas Gerais está de costas para a educação em relação a outros
Estados do Brasil. É mais do que justo que o reajuste possa chegar
pelo menos a 10% e que efetivamente os nossos educadores possam
ser reposicionados na carreira. O que está acontecendo em Minas
Gerais é um retrocesso. Passamos anos votando uma carreira, meses
e anos discutindo também as tabelas salariais para garantir o
reposicionamento, e, novamente, com a PCRM, o governo está
criando penduricalhos que prejudicarão ainda mais a carreira. Então
gostaria de fazer esse registro, pois é um retrocesso, e, com certeza,
a Secretaria de Educação, os educadores e Minas Gerais estão
percebendo isso. Queremos o melhor para a educação em nosso
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Estado. São esses dois registros. Parabéns ao Sind-UTE pela garra e
pela presença, por meio da sua direção.

Registro ainda o retrocesso do ponto de vista do reposicionamento
na carreira em nosso Estado. O voto da Bancada, anunciado aqui é
para que votemos favoravelmente ao projeto e favoravelmente
também a duas emendas que destacamos, ou seja, 10% de reajuste e
o reposicionamento das carreiras para que tenhamos um piso e não
um teto, e não um abono para a educação em Minas Gerais. Muito
obrigada.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas e
destaques. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação,
as Emendas n°s 1 a 3, 22 e 23. As Deputadas e os De putados que as
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em
votação, as Emendas n°s 4 a 11, 13, 14 e 16 a 21. A s Deputadas e os
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitadas. Em votação, a Emenda n° 12. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Votação da Emenda nº 15. Com a palavra, para
encaminhar a votação, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, essa emenda é justa.
Recentemente aprovamos nesta Casa o reajuste dos policiais
militares de 10%, ou seja, 10% para 2007, 10% para 2008 e 10% para
2009. Apresentamos a emenda exatamente para manter coerência e
resgatar as perdas salariais dos servidores da educação na tabela que
reajusta os valores dos vencimentos básicos das carreiras dos
profissionais da Educação Básica, institui a parcela de
complementação remuneratória do magistério para fins de
implantação do piso remuneratório dos servidores do magistério
público estadual e passa a vigorar com a seguinte redação,
renumerando-se os demais: (- Lê:) “Art. 1° - Ficam reajustados em
10%, a partir de 1°/9/2007, os valores das tabelas de vencimento
básico das seguintes carreiras e dos cargos de provimento em
comissão do Poder Executivo: Carreiras de Professor de Educação
Básica, Especialista em Educação Básica, Analista de Educação
Básica, Assistente Técnico de Educação Básica e cargos de
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provimento em comissão de Diretor e Secretário de Escola, de que
trata a Lei n° 15.293, de 5/8/2004; as carreiras de  Professor de
Educação Básica da Polícia Militar, Especialista em Educação Básica
da Polícia Militar, Analista de Gestão da Polícia Militar, Assistente
Administrativo da Polícia Militar, Auxiliar Administrativo da Polícia
Militar”.

Então essa emenda é justa, Sr. Presidente. Se observarmos o valor
do piso salarial de outros Estados, verificaremos que não há
comparação. No Estado de Alagoas é de R$1.500,00; em Tocantins,
R$2.020,00; para 40 horas no Distrito Federal, R$845,00; no
Amazonas, no Mato Grosso do Sul, no Paraná, na Paraíba, no Acre,
em Sergipe - com nível superior -, em Pernambuco, em Santa
Catarina, é R$993,00. E no Maranhão - curso superior - é R$1.328,00.
Então não faz sentido esse valor irrisório no Estado de Minas Gerais.
Essa emenda é o mínimo que esta Casa poderia fazer para trazer
justiça aos servidores da educação do Estado de Minas Gerais: 10%
para este ano, 10% para 2008 e 10% para 2009, da mesma maneira
que aprovamos - o que já foi muito pouco - para os servidores da
segurança pública, devemos aprovar também para os servidores da
educação.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 15. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de
Lei nº 1.324/2007 com as Emendas nºs 1 a 3, 22 e 23. À Comissão de
Administração Pública.

Declarações de Voto
O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, votamos. Infelizmente, o

governo tem maioria nesta Casa. Nossas emendas não foram
acatadas, o que lamentamos muito. Uma era uma emenda simples,
que teria um impacto muito pequeno nas contas do Estado e que faria
justiça a um tratamento com isonomia. Da mesma maneira que foram
tratados os servidores da segurança pública, deveriam ser tratados os
servidores da educação, garantindo 10%, retroativos a setembro.
Infelizmente, não houve sensibilidade.

Gostaria de fazer um registro e de lamentar, dizendo que é muito
importante continuar a mobilização dos servidores da educação.
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Houve um pequeno avanço. Faço um reconhecimento à Associação
dos Diretores, à D. Maroca, cujo trabalho foi brilhante e que sempre
esteve presente. A partir de uma sugestão da D. Maroca,
apresentamos uma emenda, acatada em parte pelo governo.

De certa forma, parabenizo a sensibilidade dos Deputados Ademir
Lucas e Zé Maia, que contribuíram nesse processo. Apresentamos a
emenda, que foi aprovada, em relação ao abono, cujo valor é
pequeno, de R$2.000,00 por ano, para os Diretores de escola e para
os Coordenadores de unidade escolar. É pouco, perto do valor da
remuneração dos Diretores, dos Coordenadores escolares, dos Vice-
Diretores. Infelizmente, o Vice não foi incluído, mas pelo menos já
aconteceu alguma coisa. É uma vitória parcial. Fico feliz de ter
encaminhado a emenda, por solicitação da D. Maroca, e de termos
podido melhorar, mesmo que tenha sido de uma forma pequena, essa
gratificação para os Diretores de escola e para os Coordenadores
escolares. Então, acredito que já aconteceu alguma coisa. Ficamos
aqui, no nosso lamento em relação ao reajuste de 5% e às outras
emendas que não foram acatadas pelo governo. Vamos continuar nos
mobilizando. É muito importante a conscientização da sociedade, dos
estudantes e dos pais, para que engrossem essas fileiras.

Infelizmente, se formos avaliar a educação no Estado,
constataremos que o nível vem caindo a cada dia que passa, por falta
de estrutura e por falta de condições de trabalho. Paulo Freire já dizia
que, se a educação, sozinha, não transforma a sociedade, sem ela,
tampouco a sociedade muda. Parabenizo todos os dirigentes e
representantes do Sind-UTE pelo empenho. Não adianta lutarmos
sozinhos. O importante é a sociedade se envolver, estar mais próxima
e pressionar o governo.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, na verdade, lamento a
votação desse projeto da forma como ocorreu. Na legislatura passada,
acompanhei o processo e, dividindo a liderança do Bloco PT-PCdoB
com o Deputado Rogério Correia, lutamos muito, com o apoio do
movimento sindical, para que ocorresse aqui, neste Plenário, a
aprovação tanto dos planos de carreira quanto das tabelas salariais.

Procuramos inverter ou pelo menos diminuir a lógica perversa do
chamado penduricalho, tentando, por meio de uma racionalidade
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maior nos planos de carreira e tabelas salariais, criar mecanismos
permanentes de estímulo e valorização, com promoções e
progressões, de acordo com escolaridade, tempo de serviço,
indicadores, objetivos construídos pelo poder público com as
entidades sindicais. Essa foi a lógica que presidiu toda a legislatura
passada. Neste ano, o governo, ao buscar - não vou aqui fazer juízo
de valor sobre a real intenção - uma aproximação do debate nacional
que o Plano de Desenvolvimento Educacional do governo Lula lança,
ao criar um piso nacional, tenta atingir esse objetivo - criando ou
retrocedendo - com uma parcela complementar remuneratória - abono
- que transforma o que deveria ser o piso básico de R$850,00 em um
piso remuneratório, dessa maneira não beneficiando um grande
contingente de profissionais da educação. Então não vou aqui fazer
chover no molhado, dizendo que 5% é muito pouco, que não corrige
defasagem, que o projeto não atende a categoria. Não vou discutir
isso. Vou discutir o seguinte: que fosse piso de R$850,00, R$849,00,
R$1.000.000,00, R$550,00, mas com reposicionamento na tabela,
para não voltar o penduricalho. O penduricalho confunde, não garante
benefício, não dá sustentação no tempo para os servidores.

Então minha grande diferença em relação a esse projeto foi
exatamente a ausência do reposicionamento na carreira. Esse deveria
ser o mecanismo adotado. Não acredito que pessoas que valorizam
tanto o choque de gestão, a gestão racional, voltem com o
penduricalho. Não dá para entender. Fica parecendo que, quando é
conveniente, foge-se à lógica de uma boa gestão. Isso tem que ser
dito.

A Bancada do PT e do PCdoB votou favoravelmente, entendendo
que poderíamos ter alguma esperança de emenda ou negociação.
Fizemos obstrução há alguns dias, mas infelizmente o que se avançou
foi muito pouco diante do que os professores merecem. Porém, a
continuidade da obstrução poderia significar o não-avanço, pela
inflexibilidade do governo na negociação, e um atraso do pagamento
do pouco que esse projeto apresenta.

Queria aqui registrar nossa posição. Votamos favoravelmente às
emendas, particularmente a do reposicionamento. Essa seria a forma
ideal, racional e legítima de se adotar um piso básico. Tenho certeza
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de que deve haver gente do governo que não está concordando com
esse mecanismo, que desestrutura conquistas da legislatura passada
e da negociação passada. Mas esta é uma Casa democrática, e
temos que acatar a votação da maioria. Parabenizamos o esforço do
Sind-UTE, dos professores, dos trabalhadores da educação, mas
gostaríamos de deixar este ponto para reflexão.

Não vou entrar aqui na questão do impacto financeiro, mas preferiria
que, ainda que não fosse o piso ideal, houvesse uma coerência por
meio de um reposicionamento na carreira, para não fugir a uma lógica
construída com tanto sacrifício na legislatura passada. Muito obrigado,
Sr. Presidente.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, quero mais do que
declarar o meu voto favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 1.324,
que institui o piso remuneratório, o salário mínimo para uma jornada
de 24 horas por semana para os professores, e estabelece uma
revisão dos valores das tabelas de vencimento, assegurando 5% para
todos que estão acima desse piso de R$850,00, que será instituído a
partir de 1º de janeiro, além de fazer mudanças substanciais em
algumas outras carreiras na área administrativa, com reajustes que,
em alguns casos, podem chegar à casa de 50%. Portanto, não se
trata apenas de um piso remuneratório ou de um salário mínimo de
R$850,00 para uma jornada de 24 horas semanais, o que equivale a
meio horário na atividade discente, mas também de um projeto que
altera e aumenta os salários de todos os profissionais da educação,
inclusive com uma gratificação para os Diretores de escola,
estabelecendo mais um estímulo para essa atividade que, por algum
tempo, vinha perdendo importância, sendo que ela é tão importante
quanto à de ser professor, ou seja, as duas são igualmente
importantes: ser o professor ou administrar a escola para que tudo
funcione bem.

Assim, além de declarar o meu voto, queria destacar isso. Primeiro,
queria concordar com o Deputado André Quintão quando considera
que é importante que a Oposição não seja inflexível - e ela
demonstrou maturidade aqui, hoje, ao parar com uma obstrução que
poderia prejudicar os profissionais da educação. Eu mesmo fui autor
de um requerimento que possibilitou fazermos uma audiência pública
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para debater. Cobramos do governo algumas mudanças, solicitamos-
lhe que fizesse o reposicionamento pelo tempo de serviço e pela
escolaridade, pois essa é uma outra forma de o professor e de os
demais profissionais da educação subirem na carreira, subirem alguns
degraus na tabela salarial, e tivemos uma sinalização positiva de que
o governo se empenhará nesse sentido - já está fazendo isso para a
escolaridade e irá fazê-lo para o tempo de serviço. Conseguimos essa
emenda para a área dos Diretores de escola. Obviamente, uma
queda-de-braço agora poderia adiar a votação. A base do governo
tem o número de votos suficientes para aprovar, mas poderia adiar
por muito tempo e prejudicar o trabalhador da educação, que poderia
não ver esse pagamento já corrigido com um aumento salarial.

Então, queria concordar nesse aspecto e, em outro aspecto,
ponderar o seguinte: o Deputado André Quintão fez referência a um
projeto que tramita no Congresso Nacional de iniciativa do Presidente
Lula. Ora, o Presidente enviou um projeto que estabelece o valor de
R$850,00 como piso remuneratório. No projeto, também existe a
figura da verba de complementação remuneratória, entretanto lá esse
valor é proposto para 40 horas semanais, além do que o início de
vigência é de 2008 a 2010, podendo o governo que tiver maior
dificuldade implementar apenas em 2010.

O governo Aécio Neves dá um passo, com certeza, muito mais firme
na valorização do professor. R$850,00 é a menor remuneração, ou
seja, ninguém ganhará menos que esse valor para ser professor, com
uma jornada de 24 horas semanais, a partir de 1º de janeiro do ano
que vem. Se o professor tiver dois vínculos de 24 horas, poderá
receber no mínimo R$1.700,00 - se trabalhar de manhã em uma
escola e à tarde nesta ou em outra escola estadual.

Entendemos que esse valor ainda é pouco, mas quero encerrar
destacando que o governo Aécio Neves está seguindo algo que
defendi desde o primeiro dia que cheguei à Assembléia: precisamos
corrigir o salário dos professores e dos demais servidores públicos
todo ano. Se fizermos isso, corrigiremos a distorção construída ao
longo de muitos governos, que simplesmente não repunham nem
sequer a inflação. Agora, com uma inflação mais baixa, cada passo
que dermos é um passo na direção de valorizar o profissional da
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educação.
É lógico que é justo reconhecer esse mérito do Governador Aécio

Neves, o que não significa que cruzaremos os braços e não
reivindicaremos mais. Vamos continuar reivindicando para os
profissionais da educação e para os outros servidores públicos, como
os meus colegas médicos-veterinários que precisam de uma
remuneração mais adequada. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
desconvocando a reunião extraordinária de amanhã, dia 12, às 20
horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião
extraordinária de amanhã, dia 12, às 9 horas, nos temos do edital de
convocação, bem como para a reunião ordinária também de amanhã,
às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 56ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/9/2007

Presidência do Deputado Doutor Viana
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discurso da

Deputada Elisa Costa; aprovação - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª Fase:
Palavras do Sr. Presidente (2) - Discussão e Votação de Proposições:
inexistência de quórum especial para votação de proposta de emenda
à Constituição - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
1.354/2007; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
994/2007; aprovação - Questões de ordem; inexistência de quórum
para a continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Doutor Viana - José Henrique - Adalclever Lopes - Agostinho Patrús

Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva -
Delvito Alves - Dimas Fabiano - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro
Nascimento - Eros Biondini - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto
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Abramo - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro
Lessa - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -
Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João -
Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -
Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Sargento Rodrigues - Sávio
Souza Cruz - Sebastião Costa - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei
Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h13min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
Ata

- O Deputado Eros Biondini, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura
da ata da reunião anterior.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, a Deputada Elisa
Costa.

A Deputada Elisa Costa - Bom-dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados e
Sras. Deputadas. Quero apenas registrar na ata, mais
detalhadamente, a votação de ontem relativa à educação. Teria sido
melhor para Minas Gerais, para a educação e para a própria
Assembléia que nesse projeto estivessem separados o reajuste dos
servidores e a discussão do piso remuneratório, o não-abono e a
PCRM. Por compreender que a categoria dos educadores, em Minas,
passa por dificuldades, ontem a Bancada do PT e do PCdoB votou
favoravelmente ao projeto. Mas registramos aqui duas questões.
Primeiro, que o reajuste de 5% que o governo de Minas concedeu é
muito pouco. Para igualar essa categoria às categorias da segurança
pública de Minas Gerais, que ainda não estão satisfeitas com os 10%
concedidos este ano - 10% a partir de setembro de 2008 e 10% em
setembro de 2009 -, o reajuste mínimo deveria ser também de 10%.
Realmente, 5% é muito pouco para garantir uma recomposição
salarial pois, historicamente, o governo tem uma dívida com a
educação de Minas Gerais. A segunda questão, também muito
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importante, que abordamos no nosso destaque, refere-se ao
posicionamento na carreira. Gostaria que a ata retratasse esses dois
destaques, o dos 10% e, principalmente, o do posicionamento na
carreira. Do maior debate que travamos aqui em várias audiências
públicas, negociando com as lideranças sindicais da educação, com o
Sind-UTE, enfim, com a coordenação sindical de todos os servidores
públicos do Estado, vimos que o Estado retrocedeu com esse projeto
de lei que trata do posicionamento na carreira. Debatemos, por mais
de dois anos, a carreira dos servidores públicos, construindo um
plano, construindo tabelas salariais, evitando penduricalhos e, agora,
essa lei traz novamente penduricalhos, prejudicando a carreira dos
servidores. Se o governo não oferecesse o piso na sua totalidade -
piso é o vencimento básico, não o remuneratório, o abono ou o teto -
teria sido melhor, porque, se se respeitasse o posicionamento na
carreira, teríamos acrescida a vantagem dos nossos educadores. Para
se ter educação de qualidade é necessário um salário digno. Além
disso, é preciso motivar os educadores em sua capacitação, em sua
qualificação e principalmente manter os alunos na escola, que deve
ser prazerosa, de inclusão social. Enfim, a educação tem ser de
qualidade.

Chamamos a atenção de todos para esse tema tão importante, que
é a educação em Minas Gerais, que ainda não tem do governo toda a
atenção que merece para promover o desenvolvimento e a inclusão.
Precisamos principalmente de uma educação que garanta o presente
e o futuro das nossas gerações.

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

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta, uma vez que
não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência comunica, com muito pesar, o falecimento do ex-

Deputado Jésus Trindade e informa ao Plenário que o corpo será
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velado no Salão Nobre, a partir do meio-dia, e que o sepultamento
será às 17 horas no Cemitério do Bonfim.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da

presente reunião os Vetos às Proposições de Lei nºs 17.670, 17.678,
17.795 e 17.796 e os Projetos de Lei nºs 1.324 e 1.332/2007,
apreciados na reunião extraordinária realizada ontem, à noite.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há

quórum especial para votação de proposta de emenda à Constituição,
mas que há para a apreciação das demais matérias constantes na
pauta.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.354/2007, do Deputado
Mauri Torres, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Piraúba o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 994/2007, do Deputado
Antônio Carlos Arantes, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Paraguaçu o imóvel que especifica. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação,
o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização
Financeira.

Questões de Ordem
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, reconheço que a pauta

está lotada, nos últimos tempos, com projetos do Deputado Mauri
Torres, ex-Presidente e Líder do Governo, que tratam de doação de
imóveis. Penso que deveria haver um equilíbrio melhor na inclusão de
projetos de Deputados na pauta, mesmo sabendo que o Deputado
Mauri Torres apresenta matérias importantes que precisam de
quórum. Como não temos quórum regimental, solicito o encerramento,
de plano, da reunião.

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, realmente não temos
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quórum para votação, mas temos para discussão. Por essa razão,
sugiro que os demais projetos sejam colocados em discussão.

O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, Srs. Deputados, não
concordo com as palavras do nobre Deputado Durval Ângelo. Os
projetos do Deputado Mauri Torres já estão rondando o Plenário há
mais de 30 dias. É lamentável um ex-Presidente desta Casa, um ex-
1º-Secretário desta Casa, um Líder de Governo, um Deputado em
quinto mandato não conseguir aprovar dois projetos de doação de
imóvel. O Deputado Mauri Torres não merece as palavras que V. Exa.
pronunciou esta manhã neste Plenário.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência encerra, nos termos do art. 244 do Regimento Interno,

a discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.084/2007, uma vez
que permaneceu em ordem do dia por 6 reuniões.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às
14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 6/9/2007
Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Ângelo, João Leite, Ruy Muniz e Antônio Carlos Arantes,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado João Leite,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a obter esclarecimentos
sobre a ação da Polícia Militar, no último dia 22, quando da ocupação
dos estudantes e movimentos sociais de um prédio privado,
supostamente da Companhia Vale do Rio Doce, e comunica o
recebimento da seguinte correspondência: ofícios da Vereadora Neila
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Batista, da Câmara Municipal de Belo Horizonte, convidando esta
Comissão para a audiência pública que se realizará em 6/9/2007, às 9
horas, no Plenário Helvécio Arantes, com a finalidade de tratar sobre a
situação dos moradores do imóvel da massa falida da Fundação
Navantino Alves, localizado na Av. Prof. Alfredo Balena, que estão na
iminência de serem desalojados; dos Srs. Francisco Batista
Rodrigues, do Movimento Popular dos Sem-Terra - MPST,
confirmando sua presença na reunião desta Comissão a realizar-se no
dia 30/8/2007, às 10 horas, no Plenário da Câmara Municipal de
Ituiutaba; Emerson Chaves Motta, Juiz de Direito Substituto, da
Comarca de Águas Formosas, encaminhando, para tomada de
providências, cópia de expedientes relativos à cadeia pública dessa
cidade e informando que esse estabelecimento prisional não oferece
condições de salubridade e segurança para a custódia de presos;
Armando Levy Nastari de Souza Nabas, advogado, encaminhando
cópia de expedientes relativos a vítima de agressão e violência,
Wanhigton Nonato Barreto, que teriam sido praticadas por policiais
militares da Comarca de Itabirito e solicitando a esta Comissão
tomada de providências; e de correspondência publicada no “Diário do
Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: Helbert Alexandre
do Carmo, Delegado de Polícia II, adido à 4ª Subcorregedoria da
Corregedoria-Geral de Polícia Civil de Minas Gerais (23/8/2007);
Cássio Antonio Ferreira Soares, Chefe de Gabinete da Secretaria de
Defesa Social (24/8/2007); Carlos Alberto Pavan Alvim, Subscretário
da Casa Civil; e Lúcio Urbano Silva Martins, Ouvidor-Geral do Estado
(1º/9/2007). A Presidência solicita ao Deputado João Leite que
proceda à leitura do relatório sobre visita desta Comissão realizada
em 29/8/2007 na cadeia pública de Ponte Nova. O Presidente acusa o
recebimento da seguinte proposição, para a qual designou o relator
citado a seguir: Projeto de Lei nº 1.482/2007, em turno único
(Deputado João Leite). A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião
para ouvir convidados e comunica que, tendo em vista o não-
comparecimento das autoridades, deixa de realizar o debate. A
Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 2ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
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Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de
Lei nº 1.339/2007 (relator: Deputado João Leite), que recebeu parecer
por sua aprovação. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Carlin Moura (2), em que solicita a esta
Comissão tomada de providências com relação ao desaparecimento
do Prof. Reginaldo Nunes Pinto, da Escola Estadual Francisco Firmo
de Matos, de Contagem, ocorrido há dez dias; e informações sobre
requerimento protocolado em 11/7/2007, que se refere ao assassinato
da jovem Gleyde do Carmo Homero, de Papagaio; Durval Ângelo,
João Leite e Carlin Moura (5), em que solicitam realização de
audiências públicas, com a participação de convidados, para discutir a
situação dos moradores da Vila Nova Boa Vista, dos moradores das
proximidades das BRs-262 e 381, que estão prestes a ter que
desocupar suas casas em razão das obras do Rodoanel, e a situação
da Fundação Navantino Alves; realização de visitas desta Comissão à
Juíza da 11ª Vara Cível da Justiça Federal, para discutir a situação
das famílias ocupantes da faixa de domínio da BR-040, Bairro Novo
Boa Vista, em Contagem; à Vila Nova Boa Vista, com convidados que
menciona, para verificar a situação dos moradores; ao
Superintendente Regional do DNIT, para discutir a situação dos
moradores da Vila Nova Boa Vista; e sejam encaminhadas cópias das
notas taquigráficas da reunião desta Comissão do dia 4/9/2007 à
Defensoria Pública da União, à Juíza da 11ª Vara Cível da Justiça
Federal, ao Superintendente Regional do DNIT, à Secretaria Especial
de Direitos Humanos, à Prefeitura Municipal de Contagem, à Câmara
Municipal de Contagem e ao Ministério das Cidades; Durval Ângelo
(15), em que solicita sejam encaminhados pedidos de providências ao
Promotor de Justiça da Área Criminal da Comarca de Pitangui, para
agilização do processo que apura o assassinato da jovem Gleyde do
Carmo Homero, ocorrido em 3/12/2006, no Município de Papagaio; ao
Secretário de Defesa Social para que apure as denúncias
apresentadas pelos detentos das cadeias públicas de Ouro Preto e
Mariana, acerca da qualidade da comida; ao Comando-Geral da
PMMG, para apurar possível atuação do Ten.-Cel. José Geraldo de
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Azevedo Lima na coordenação das ações da Polícia Militar durante
manifestação de estudantes e movimentos sociais, ocorridos no
prédio da Companhia Vale do Rio Doce, no dia 22/8/2007, e que
foram comandadas pelo Cel. Sandro Afonso Teatine Sales; ao
Secretário de Estado de Defesa Social, para que apure denúncia
apresentada por Ailton Nélio dos Reis Silva, preso na cadeia pública
de Ouro Preto, que alega ter sido espancado por policiais militares e
ter sido submetido a exame de corpo de delito no dia 7/6/2007; seja
realizado debate público sobre a Semana dos Direitos Humanos, em
comemoração aos 59 anos da Declaração Universal dos Direitos
Humanos, a ser realizado no dia 10/12/2007, com a participação dos
membros desta Comissão, da Consultoria Temática desta Casa junto
com a Subsecretaria de Direitos Humanos de Minas Gerais; seja
realizada visita desta Comissão à cadeia pública do Município de
Nova Lima para verificar denúncias de superlotação, tentativas de
fuga e rebeliões, falta de assistência médica e jurídica, além de outras
questões apresentadas; sejam enviados ofícios ao Comando-Geral da
PMMG, solicitando as seguintes informações sobre a situação
funcional do Ten.-Cel. José Geraldo de Azevedo Lima: se ele esteve
em licença sem vencimento nos últimos dois anos, e qual o motivo; se
ele está atualmente em férias-prêmio e por qual seria o motivo; se é
de conhecimento do Comando-Geral da PMMG que ele estaria
prestando serviços para a Companhia Vale do Rio Doce - CVRD -, no
cargo de Coordenador Executivo de Relações Institucionais; às filiais
em Belo Horizonte da TV Alterosa e da Rede Bandeirantes de
Televisão e da Rede Record, pedindo o envio a esta Comissão das
imagens gravadas sobre a ação da Polícia Militar na manifestação de
estudantes e movimentos sociais, no prédio da Companhia Vale do
Rio Doce - CVRD -, em 22/8/2007, e aos jornais “Estado de Minas”, “O
Tempo” e “Hoje em Dia”, solicitando o envio das fotografias tiradas na
cobertura desse mesmo evento; realização de reunião conjunta desta
Comissão com as de Segurança Pública e de Educação, Ciência,
Tecnologia e Informática, para discutir o desaparecimento do Prof.
Reginaldo Nunes Pinto; seja solicitada à TV Assembléia que realize
uma reportagem com alunos, professores e funcionários da Escola
Estadual Francisco Firmo de Matos, em Contagem, sobre o professor
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e Vice-Diretor dessa escola, Reginaldo Nunes Pinto, desaparecido
desde o dia 21/8/2007, como forma de divulgar esse desaparecimento
e contribuir para a solução do caso, e solicita, ainda, a divulgação da
foto desse professor; seja realizada visita desta Comissão à
Delegada-Chefe da Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida e
ao Delegado Titular da Delegacia do Barreiro, para discutir o
desaparecimento do mencionado professor e que a Comissão refaça
junto com os familiares o trajeto da escola até sua residência; sejam
enviados ofícios ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal, pedindo
agilidade na realização do júri para julgamento de Éder Douglas
Santana Macêdo, acusado dos homicídios de Carlos Daniel Chacur
Alves e Carlos Alberto Alves, no Processo nº 2000.01.1.012357-0; à
Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara dos
Deputados, pedindo que acompanhe a tramitação desse processo e
solicite ao referido tribunal agilidade na realização do júri; ao Diretor-
Geral da Polícia Federal, para apurar as razões de o servidor
administrativo, Éder Douglas Santana Macêdo, denunciado como
autor desses homicídios, portar armas e participar de operações e
missões sigilosas, além de revistas em aeroportos, inclusive com
viaturas da Polícia Federal; seja realizada reunião conjunta desta
Comissão com a de Segurança Pública, para debater e esclarecer a
população mineira sobre a grande quantidade de golpes de falso
seqüestro aplicados no Estado, e seja discutida a possibilidade de
apresentação de projeto de lei para disciplinar o bloqueio de celulares
em estabelecimentos prisionais; João Leite e Ruy Muniz (2), em que
solicitam seja encaminhada cópia das notas taquigráficas desta
reunião ao CAO-DH e à Corregedoria da Polícia Militar do Estado,
com pedidos de providências quanto à atuação irregular de abuso de
autoridade supostamente praticado por policiais militares no Bairro
Bispo de Maura, em Ribeirão das Neves; Durval Ângelo e João Leite,
em que solicitam ao Secretário de Estado de Defesa Social sejam
tomadas providências para sanar a situação relatada pela Juíza
criminal e pelo Promotor de Justiça da Comarca de Ituiutaba sobre a
cadeia local; João Leite, em que solicita sejam enviados ao Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo, cópia das
notas taquigráficas desta reunião e pedido de que acompanhe as
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apurações sobre o desaparecimento, seguido de morte, da criança
Brener Vítor Vieira Pinto, ocorrido no Município de Conceição da
Barra; e das Deputadas Ana Maria Resende, em que solicita reunião
destinada a audiência pública, com convidados que menciona, para
debater o impacto causado na vida familiar, social, profissional e
política do cidadão, resultante de denúncia não comprovada;
Rosângela Reis, em que solicita realização de visita desta Comissão à
cadeia pública de Coronel Fabriciano, para verificar as condições de
guarda de presos. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de setembro de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Ruy Muniz -

Gláucia Brandão.
ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/9/2007

Às 10h05min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Vanderlei Jangrossi, Padre João, Antônio Carlos Arantes e Getúlio
Neiva, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Jangrossi, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Antônio Carlos Arantes, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a discutir e votar matérias constantes na pauta e a apreciar
proposições da Comissão. Logo após, comunica o recebimento de
ofício do Deputado Federal Carlos Melles, Presidente da Frente
Parlamentar do Café, publicado no “Diário do Legislativo” (30/8/2007).
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de parecer sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o
parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Resolução nº
1.287/2007 (relator: Deputado Vanderlei Jangrossi). Passa-se à 2ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
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votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 1.020/2007.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de setembro de 2007.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Getúlio Neiva - Antônio Carlos

Arantes - Padre João - Chico Uejo.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 19 DE SETEMBRO DE 2007

ATA
ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/9/2007
Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Weliton Prado, Ronaldo Magalhães, Ademir Lucas e Wander Borges,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Weliton Prado, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Wander Borges,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e discutir e votar proposições da Comissão. O
Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 1.397/2007, no
1º turno, para o qual designou o Deputado Wander Borges relator da
matéria. A Presidência registra a presença do ex-Deputado Mauro
Lobo. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 1.014, 1.049,
1.068, 1.073 a 1.076, 1.094 e 1.095/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos do Deputado Weliton Prado, em
que solicita seja realizada reunião para debater, em audiência pública,
a renovação do contrato celebrado entre o Estado de Minas Gerais e
o Banco Itaú, especialmente no que se refere ao descumprimento de
cláusulas sobre o fechamento de agências em pequenos Municípios
mineiros, e da Deputada Cecília Ferramenta, em que solicita seja
realizada reunião para debater, em audiência pública, o Projeto de Lei
Complementar nº 26/2007. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 17 de setembro de 2007.
Weliton Prado, Presidente - Ronaldo Magalhães - Wander Borges.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº

17.830
Comissão Especial

Com fulcro no inciso II do art. 70 da Constituição do Estado, o
Governador opôs veto total à proposição de lei em análise, que dispõe
sobre a orientação profissional aos alunos do ensino médio das
escolas públicas e privadas do Sistema Estadual de Educação.

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem nº
84/2007, publicada no “Diário do Legislativo” de 23/8/2007.

Compete a esta Comissão, constituída nos termos do art. 222, c/c o
art. 111, inciso I, alínea “b”, do Regimento Interno, examinar o veto e
sobre ele emitir parecer.

Fundamentação
O Poder Executivo decidiu vetar a proposição em tela sob a

argumentação de que ela incorre em inconstitucionalidade e contraria
o interesse público, já que orientadores e supervisores educacionais
têm outras atribuições além da orientação profissional, e não haveria
número suficiente desses profissionais para oferecer a orientação a
aproximadamente 900 mil alunos, teria havido ingerência na
autonomia das instituições de ensino, autonomia esta prevista na Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB - e, por fim, a
medida proposta geraria novas despesas para a organização do
serviço. Esses argumentos nos parecem justificar parcialmente o veto
apresentado.

A Lei nº 15.293, de 5/8/2004, que institui as carreiras dos
profissionais de educação básica do Estado, dispõe, em seu item 2 do
Anexo II, as atribuições do cargo efetivo da carreira de especialista em
educação básica, que aglutinou as funções do orientador e do
supervisor educacional. Nos subitens 2.6, 2.7 e 2.9 encontramos
atribuições para o cargo que atendem a orientação profissional do
educando, a saber:

“2.6 - exercer, em trabalho individual ou em grupo, a orientação, o
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aconselhamento e o encaminhamento de alunos em sua formação
geral e na sondagem de suas aptidões específicas;

2.7 - atuar como elemento articulador das relações internas na
escola e externas com as famílias dos alunos, comunidade e
entidades de apoio psicopedagógicos e como ordenador das
influências que incidam sobre a formação do educando; (...)

2.9 - exercer outras atividades integrantes do plano de
desenvolvimento pedagógico e institucional da escola, previstas no
regulamento desta lei e no regimento escolar.”

Note-se que o especialista poderia proporcionar a orientação
profissional. Entretanto, em razão do elevado número de
aproximadamente 900 mil alunos matriculados no ensino médio a
serem atendidos, a proposição em análise cria uma obrigação para
esse profissional que implicaria, necessariamente, descumprimento de
suas demais atribuições,. Ademais, conforme explicita o Plano Mineiro
de Desenvolvimento Integrado – PMDI 2007/2023 –, haverá um
acréscimo substancial de alunos no ensino médio da rede pública,
seja pelo combate à evasão escolar, seja pela abertura de novas
classes, o que sobrecarregaria ainda mais esse profissional.

A LDB determina que os sistemas estaduais de ensino legislem para
complementar as suas estruturas pedagógicas e, em seus arts. 1º, §
2º, e 3º, XI, vincula a educação ao mundo do trabalho e às práticas
sociais. No entanto, a legislação complementar deve preservar a
autonomia da unidade escolar de definir, com a participação de sua
comunidade, o seu projeto pedagógico. A adoção obrigatória de
planos e programas de orientação profissional fere esse princípio.

No que concerne ao dispêndio de recursos, o Estado, que vem
alcançado excelentes resultados na gestão da coisa pública, deve
canalizar os recursos já disponíveis para uma ação efetiva de
orientação profissional. A estruturação e a manutenção de um serviço
de orientação profissional, nos moldes apresentados pela proposição
em epígrafe, irá gerar gastos não previstos nas leis orçamentárias,
pois, ainda que seja um serviço facultativo, deve estar organizado e
disponível para todos os alunos do ensino médio da rede pública
estadual. Dessa forma, parece-nos correto que subsista o veto ao
inciso I do art. 2º e ao art. 3º.
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Quanto ao restante do texto, não nos parece necessária a
manutenção do veto, pois as diretrizes que permanecerão na
proposição irão servir de balizamento para o Poder Executivo formular
o futuro programa de orientação profissional.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela manutenção do veto ao inciso I do

art. 2º e ao art. 3º e pela rejeição do veto ao restante da proposição.
Sala das Comissões, 18 de setembro de 2007.
Rosângela Reis, Presidente e relatora - Dalmo Ribeiro Silva - Ademir

Lucas.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 319/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em tela, decorrente do desarquivamento do Projeto de
Lei nº 3.163/2006, a requerimento do Deputado Domingos Sávio, tem
por objetivo declarar de utilidade pública o Grupo Educação Ética e
Cidadania - Geec -, com sede no Município de Divinópolis.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 15/3/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 319/2007 tem por objetivo declarar de utilidade

pública o Grupo Educação Ética e Cidadania, com sede no Município
de Divinópolis.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado
que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais
de um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas, que
prestam seus serviços gratuitamente.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 14, que, caso
seja ela dissolvida, seu patrimônio remanescente será destinado a
entidade congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência
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Social ou em outro órgão público, sediado no Município; e o art. 16
dispõe que ela não remunere seus Diretores e Conselheiros.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 319/2007.
Sala das Comissões, 18 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Sargento Rodrigues - Ademir Lucas - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.450/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o projeto de lei em tela

visa declarar  de  utilidade pública o Instituto de Estudos Pró-
Cidadania - Pró-Cittá -, com sede no Município de Nova Lima.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 9/8/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim se ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 102, III, “a”, e 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.450/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Instituto de Estudos Pró-Cidadania - Pró-Cittá -, com sede no
Município de Nova Lima.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua Diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, pelo § 2º do art. 5º,
que, em caso de sua dissolução, os bens remanescentes serão
destinados a instituições congêneres, registradas no Conselho
Nacional de Assistência Social; e, pelo parágrafo único do art. 10, que
as atividades dos Diretores e Conselheiros serão inteiramente
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gratuitas.
Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei nº 1.450/2007.

Sala das Comissões, 18 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sargento

Rodrigues - Ademir Lucas - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.468/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo dar denominação ao trecho da Rodovia MG-891 situado
entre o Município de Tapiraí e a BR-354.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 10/8/2007, vem a matéria a
esta Comissão, que deverá proceder ao exame preliminar dos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 102, III, “a”, c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Em 28/8/2007, esta relatoria solicitou que o processo fosse baixado
em diligência ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
de Minas Gerais - DER-MG - para que informasse se a referida
rodovia já possui nome oficial. De posse desta informação, passamos
à análise da proposição.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.468/2007 tem por escopo dar a denominação

de Sebastião Vicente de Paula ao trecho da Rodovia MG-891 situado
entre o Município de Tapiraí e a BR-354.

A Constituição da República relaciona, no art. 22, as matérias sobre
as quais somente a União possui competência para legislar e, no art.
30, as que devem ser reguladas pelo Município. Com relação ao
Estado membro, a regra básica está consagrada no § 1° do art. 25,
que lhe faculta tratar das matérias que não se enquadram no campo
privativo da União nem do Município. Como a denominação de
próprios públicos não constitui assunto de competência privativa
desses entes, pode ser objeto da disciplina jurídica por parte do
Estado Federado.
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No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que
fixa as condições para se dar nome aos próprios do Estado e
estabelece ser da competência do Legislativo dispor sobre a matéria,
além de exigir que o homenageado seja falecido e haja correlação
entre a destinação do bem e a área em que ele se tenha destacado.

Quanto à iniciativa do processo legislativo, saliente-se que a
Constituição mineira, no art. 66, ao estabelecer as matérias de
iniciativa privativa dos titulares da Mesa da Assembléia, dos Poderes
Executivo e Judiciário, do Tribunal de Contas ou do Ministério Público,
não citou a que trata de dar denominação a próprios estaduais, razão
pela qual é adequada a apresentação do projeto em tela por membro
desta Casa.

Ressalte-se, ainda, que o Diretor-Geral do DER-MG, mediante nota
técnica datada de 17/8/2007, informou a esta Casa que o referido
trecho não possui denominação oficial, não havendo, portanto,
impedimento à pretensão formalizada no projeto sob análise.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.468/2007.
Sala das Comissões, 18 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Ademir Lucas - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.507/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, a proposição em

epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação Espírita
Fé, Amor e Luz, com sede no Município de Belo Horizonte.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 25/8/2007 e
encaminhado a esta Comissão a fim de ser apreciado preliminarmente
quanto aos aspectos referentes à juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.507/2007 tem por escopo conceder à
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Associação Espírita Fé, Amor e Luz, com sede no Município de Belo
Horizonte, o título declaratório de utilidade pública.

A Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre declaração de utilidade
pública, determina, em seu art. 1º, que pode ser declarada de utilidade
pública a associação ou a fundação constituída “com o fim exclusivo
de servir desinteressadamente à coletividade”.

A concessão do referido título a entidades privadas é uma forma de
o governo apoiá-las por prestarem serviços necessários à
coletividade, como a assistência social, o atendimento médico, a
pesquisa científica e a promoção da educação, do esporte e da
cultura. Essas instituições prestam seus serviços como o Estado o
faria, sem distinção de raça, cor, credo ou convicções políticas, não
tendo o lucro como finalidade. A atribuição do título implica, portanto,
o estabelecimento de aliança entre o poder público e a iniciativa
privada.

Cabe ressaltar, nesse ponto, que a Constituição da República, no
inciso I do art. 19, impõe a separação entre instituições
governamentais e religiosas ao vedar aos entes federativos
estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-
lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes
relações de dependência ou aliança, ressalvada a inter-relação de
interesse público de autoridades governamentais e religiosas, na
forma da lei.

Assim, o Texto Constitucional consagra o princípio da separação
entre o Estado e entidades religiosas, tendo em vista garantir a
liberdade de crença, um dos mais importantes direitos individuais,
previsto no art. 5º, VI, da Carta Magna.

Ressalte-se que o estatuto constitutivo da Associação em tela
preceitua, no art. 2º, que ela tem por finalidade o estudo, o
desenvolvimento e o exercício das potencialidades mediúnicas, a
contribuição e o apoio à divulgação de estudos que visem dar
entendimento à diversidade das práticas mediúnicas, suas
perspectivas e suas razões, assim como a integração, a compreensão
dos conceitos e a diversificação dos estudos sobre a filosofia de
evolução, do caráter científico do Espírito e sua teologia espírita.

O § 1º desse mesmo artigo acentua o caráter eminentemente
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religioso da Associação, ao preceituar que, para lograr seus objetivos,
poderá promover pesquisas, seminários, encontros, cursos e debates
que tenham por objeto as diversas características dos exercícios
mediúnicos, além de criar e manter instituições de cunho religioso
espiritualista que estudem ou apóiem pesquisas relacionadas com a
sua finalidade.

Em vista disso, conceder-lhe o título declaratório de utilidade pública
contraria os preceitos constitucionais que impõem a tolerância
religiosa e a proibição de o Estado estabelecer alianças com
instituições que têm como objetivo a propagação de doutrinas
sagradas.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.507/2007.
Sala das Comissões, 18 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Ademir Lucas - Gilberto Abramo - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.513/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela

tem por objetivo instituir o Dia Estadual do Campo Limpo.
Publicada no “Diário do Legislativo”, em 30/8/2007, foi a matéria

distribuída a esta Comissão, à qual compete, nos termos do art. 188,
c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, examiná-la
preliminarmente, atendo-se aos aspectos jurídico, constitucional e
legal.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.513/2007 tem por objetivo instituir o Dia

Estadual do Campo Limpo, a ser comemorado anualmente em 18 de
agosto, em alusão, nos termos da justificação do autor, à importância
de se dar a correta destinação final das embalagens vazias de
defensivos agrícolas, em defesa do meio ambiente. O art. 2º do
projeto preceitua que na data serão desenvolvidas, em todo o Estado,
ações, compreendendo debates, seminários, audiências e outros
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eventos relacionados ao meio ambiente.
A República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela

repartição de competências entre a União, os Estados membros, o
Distrito Federal e os Municípios, todos dotados de autonomia política,
administrativa e financeira, desfrutando de competência legislativa
própria, respeitados os limites estampados no ordenamento jurídico. À
União compete legislar sobre matérias em que predomina o interesse
nacional, relacionadas no art. 22 da Constituição da República, e, aos
Municípios, sobre assuntos de interesse local, conforme preceitua o
art. 30, inciso I, da citada Carta.

A delimitação da competência do Estado membro está consagrada
no § 1º do art. 25 da referida Carta Política. É a chamada competência
residual, que lhe reserva as matérias que não se enquadram no
campo privativo da União ou do Município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data
comemorativa pode ser objeto de disciplina jurídica por parte de
quaisquer dos Estados componentes do sistema federativo.

Ademais, o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as matérias de
iniciativa privativa da Mesa da Assembléia e dos Chefes dos Poderes
Executivo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas,
não faz menção a essa ora examinada. Infere-se, portanto, que a
qualquer membro deste Parlamento é facultada a iniciativa do
processo legislativo relativo à proposição em tela.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto em análise,
apresentamos a Emenda nº 1 ao final deste parecer, para incluir na
articulação a finalidade do Dia Estadual do Campo Limpo, visando dar
maior clareza à norma.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.513/2007 com
a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

Emenda nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual do Campo Limpo, a ser

comemorado anualmente em 18 de agosto, com o objetivo de
promover a correta destinação das embalagens vazias de defensivos



894

agrícolas.”.
Sala das Comissões, 18 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.521/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Sociedade Musical
Senhora Mãe de Deus de Roças Novas, com sede no Município de
Caeté.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 31/8/2007 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.521/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Sociedade Musical Senhora Mãe de Deus de
Roças Novas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua Diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art.
32, que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros, bem como
as dos associados, não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o
recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem;
e no art. 37 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere, com
personalidade jurídica e registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social ou a entidade pública, com sede no Município de
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Caeté.
Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei nº 1.521/2007.

Sala das Comissões, 18 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa - Ademir Lucas.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.525/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ademir Lucas, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação dos Amigos do Conjunto
Carajás, com sede no Município de Contagem.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 31/8/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 102, III, “a”, e 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.525/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Amigos do Conjunto Carajás, com sede no
Município de Contagem.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua Diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Cabe ressaltar que o estatuto da entidade determina, no art. 27, que,
em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a instituição congênere, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, ou a entidade pública; e, no art. 28, que as
atividades dos Diretores e Conselheiros, como as dos associados,
serão inteiramente gratuitas.
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Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.525/2007.
Sala das Comissões, 18 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Hely

Tarqüínio - Ademir Lucas - Gilberto Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.526/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ademir Lucas, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública o Centro de Solidariedade e Apoio ao
Trabalhador do Estado de Minas Gerais - CSAT -, com sede no
Município de Belo Horizonte.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 31/8/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 102, III, “a”, e 188 do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.526/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Centro de Solidariedade e Apoio ao Trabalhador do Estado de
Minas Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Cabe ressaltar que o estatuto da entidade determina, no parágrafo
único do art. 13, que a instituição não remunera, sob qualquer forma,
os cargos de sua Diretoria e do Conselho Fiscal; e, no art. 32, que, no
caso de dissolução, o patrimônio remanescente será transferido a
organização da sociedade civil de interesse público.

Conclusão
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Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei nº 1.526/2007.

Sala das Comissões, 18 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

Costa - Gilberto Abramo - Sargento Rodrigues - Ademir Lucas.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.527/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Delvito Alves, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação dos Feirantes de Arinos -
AFA -, com sede no Município de Arinos.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 31/8/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 102, III, “a”, e 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.527/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Feirantes de Arinos, com sede nesse Município.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no

Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua Diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Cabe ressaltar que o estatuto da entidade determina, nos arts. 21 e
49, que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a instituição congênere, legalmente constituída, para ser
aplicado nas mesmas finalidades da associação dissolvida; e, no art.
50, que é vedada a remuneração dos cargos da Diretoria e do
Conselho Fiscal.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.527/2007.
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Sala das Comissões, 18 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sargento

Rodrigues - Ademir Lucas - Sebastião Costa - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.528/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Delvito Alves, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do
Sapezal, com sede no Município de Unaí.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 31/8/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.528/2007 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Associação Comunitária do Sapezal, com sede no Município
de Unaí.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no parágrafo único do
art. 38, que, em caso de sua dissolução, seu patrimônio reverterá a
entidades assistenciais, e, no art. 39, que não será remunerado o
exercício de nenhum cargo da diretoria e dos conselhos fiscal e
deliberativo.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.528/2007.
Sala das Comissões, 18 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely
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Tarqüínio - Sebastião Costa - Ademir Lucas - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.529/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Delvito Alves, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação dos Amigos do Meio
Ambiente - Aama -, com sede no Município de Unaí.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 31/8/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 102, III, “a”, e 188 do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.529/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Amigos do Meio Ambiente, com sede no Município
de Unaí.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Cabe ressaltar que o estatuto da entidade determina, no parágrafo
único do art. 30, que, no caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente reverterá a entidade congênere e, no art. 34, que
nenhum cargo da Associação será remunerado.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.529/2007.
Sala das Comissões, 18 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio - Gilberto Abramo - Ademir
Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
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1.531/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Mulheres de
Contagem, com sede no Município de Contagem.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 1º/9/2007 e
distribuída a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.531/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação de Mulheres de Contagem.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no

Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art.
28 que as atividades dos seus diretores e conselheiros, bem como as
dos associados, não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o
recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem;
e, no art. 32 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere, com
personalidade jurídica e registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.531/2007.
Sala das Comissões, 18 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Ademir Lucas - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
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1.532/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, decorrente do desarquivamento do

Projeto de Lei nº 137/2007, a requerimento do Deputado Sargento
Rodrigues, visa declarar de utilidade pública o Instituto Cultural e
Social Maranata, com sede no Município de Ribeirão das Neves.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 1º/9/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 102, III, “a”, e 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.532/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Instituto Cultural e Social Maranata, com sede no Município de
Ribeirão das Neves.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua Diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Cabe ressaltar que o estatuto da entidade determina, no parágrafo
único do art. 15, que o exercício das funções de membros dos órgãos
da administração da entidade não será remunerado; e, no art. 39, que,
em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a instituição congênere, qualificada nos termos da Lei nº
9.790, de 1999, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas
de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.532/2007.
Sala das Comissões, 18 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sargento
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Rodrigues - Hely Tarqüínio - Ademir Lucas - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 438/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira e resultante do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 712/2003, a proposição em
epígrafe dá nova redação ao art. 20 da Lei nº 10.453, de 22 de janeiro
de 1991.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 22/3/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Fiscalização
Financeira e Orçamentária e de Transporte, Comunicação e Obras
Públicas.

Cabe agora a esta Comissão analisar a matéria quanto aos seus
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 102, III, “a”, c/c o art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame pretende fixar o prazo de cinco anos para a

duração dos contratos administrativos de transporte coletivo rodoviário
intermunicipal de passageiros delegados a particulares pelo
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
DER-MG. Para tanto propõe a alteração do art. 20 da Lei nº 10.453,
de 1991, que dispõe sobre a concessão e a permissão de serviços
públicos no âmbito do Estado e estabelece o regime das empresas
concessionárias e permissionárias de serviços públicos.

A matéria é recorrente nesta Casa, tendo sido analisada na
legislatura passada, na forma dos Projetos de Lei nºs 712 e 28, ambos
de 2003. Na ocasião, ao serem analisados na Comissão de
Constituição e Justiça, os projetos receberam parecer favorável à
tramitação pelas razões que reproduziremos a seguir.

O dispositivo que se pretende alterar determina o seguinte:
“Art. 20 - O delegatário de serviços de transporte coletivo rodoviário

intermunicipal delegados pelo Departamento de Estradas de
Rodagem - DER-MG - e que estejam em plena execução na data
desta lei terá o contrato prorrogado por 1 (um) ano e celebrará
contrato de concessão pelo prazo estabelecido no Decreto nº 30.937,
de 21 de fevereiro de 1990.”.
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Já o art. 1º do referido decreto dispõe que os contratos de
concessão de serviços de transporte coletivo rodoviário intermunicipal
têm vigência de dez anos, podendo ser sucessivamente prorrogados,
a critério do DER-MG.

Nota-se, pois, que, na prática, as regras em vigor fazem com que a
delegação dos serviços de transporte coletivo não tenha limite,
prorrogando-se indefinidamente, a critério do DER-MG. Diante disso,
a proposição em exame propõe que a delegação de tais serviços
tenha vigência de cinco anos, prorrogáveis por igual período, vedadas
novas prorrogações e a transferência de contratos. Acrescenta, ainda,
parágrafo único ao art. 20, segundo o qual o DER-MG promoverá a
abertura de processo licitatório no prazo de 180 dias do vencimento
da delegação, observando-se o mesmo prazo para a realização de
licitação para as concessões já vencidas.

É preciso observar que o projeto atende a uma das características
mais marcantes dos contratos administrativos: a de que o prazo de
vigência seja sempre determinado. Trata-se de exigência expressa no
§ 3º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993, lei federal de incidência
nacional, também aplicável aos contratos de concessão e permissão
de serviço público. Estes, embora regidos pela Lei nº 8.987, de 1995,
outra lei federal de caráter nacional, são subsidiariamente
disciplinados pela referida Lei nº 8.666, nos termos de seu art. 124.

Se isso não bastasse, o inciso II do art. 2º da citada Lei nº 8.987
conceitua o contrato de concessão de serviços públicos como a
“delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante
licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou
consórcio de empresas que demonstre capacidade de seu
desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado” (grifo
nosso).

E não poderia ser diferente a solução jurídica, pois é da natureza
dos contratos administrativos o prazo de vigência determinado. Afinal
de contas, a administração pública deve agir de forma impessoal e
bastante objetiva com os particulares. Cuida ela de interesses que não
estão sob sua disponibilidade, são interesses alheios, de ordem
pública. Ao zelar pelo interesse público, a administração deve dar a
todos que queiram e tenham condições para tanto oportunidade real
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de com ela contratar. Essa a razão de Celso Antônio Bandeira de
Mello ter cunhado o princípio da “indisponibilidade, pela
Administração, do interesse público”, uma das pedras angulares do
regime jurídico aplicável às relações jurídicas de que faz parte o poder
público (“Curso de Direito Administrativo”. 8ª ed., 1996, p. 31). Não por
outra razão é que o “caput” do art. 37 da Constituição da República
fixa, entre outros, o princípio da impessoalidade como uma das vigas
mestras do mesmo regime jurídico-administrativo. Nessa linha de
raciocínio, conclui Rui Cirne Lima que “administrar é a atividade de
quem não é senhor absoluto” (“Princípios da Administração Pública”.
3ª ed., 1954, p. 63).

Por todos esses motivos, os contratos administrativos devem ter
prazo certo, de modo a permitir que os cidadãos se alternem na
formalização de negócios com o poder público. Quer-se evitar, acima
de tudo, a patrimonialização do espaço público, a apropriação, por
determinado grupo de pessoas, de bens e serviços pertencentes à
coletividade.

Ademais, essa alternância amplia a competitividade. Se, de tempos
em tempos, faz-se nova licitação e abre-se nova concorrência, é
natural que os particulares que se candidatam a contratar com o poder
público se preparem cada vez melhor para vencer a disputa
desencadeada no certame licitatório. A conseqüência inevitável é a
melhoria na qualidade dos serviços públicos delegados a particulares.
Atende-se, com efeito, a outra diretriz constitucional do maior relevo,
qual seja o princípio constitucional da eficiência, previsto no “caput” do
art. 37 da Carta Política de 1988.

No entanto, o prazo de cinco anos, prorrogável por igual período, tal
como fixado no projeto, é por demais exíguo. É sabido que a
concessão de serviço público, sobretudo em se tratando de transporte
coletivo, exige altíssimo investimento por parte das concessionárias.
Por outro lado, o capital investido na compra dos equipamentos e dos
demais bens necessários à prestação do serviço é ressarcido por
meio da cobrança das tarifas. Se o prazo do contrato for curto, o valor
da tarifa, certamente, será mais alto, a fim de que se possibilite o
ressarcimento do prestador do serviço. Ao contrário, quanto mais
longos os prazos do contrato, mais módica será a tarifa. Por isso, os
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contratos de concessão devem ter longa duração. Trata-se, em última
análise, de uma proteção ao próprio usuário dos serviços concedidos.

Além disso, é preciso reconhecer que não é tarefa simples antever o
prazo durante o qual um contrato de concessão deve vigorar. Às
vezes, determinado prazo se afigura razoável numa dada conjuntura
econômica, mas, com a variação no preço dos insumos e bens
usados na execução contratual, torna-se inevitável ampliar ou
restringir a duração do ajuste. Por isso, a fixação do prazo deve ficar
por conta do administrador público, evitando-se, assim, o
desnecessário engessamento da máquina administrativa.

Com efeito, ao legislador compete apenas deixar clara a
necessidade de que o contrato tenha prazo certo e estabelecer
diretrizes quanto à sua prorrogação. Atende-se, dessa maneira, às
exigências do citado princípio constitucional da eficiência. Como anota
Maria Sylvia Zanella Di Pietro, a noção de eficiência se refere, em
especial, “ao modo de organizar, estruturar e disciplinar a
Administração Pública, com o objetivo de alcançar os melhores
resultados na prestação do serviço público” (“Direito Administrativo”.
11ª ed., 1999, p. 83). O não-engessamento da ação administrativa
certamente permitirá que se alcancem melhores resultados na tutela
dos interesses públicos.

Além do mais, o parágrafo único do art. 20, assim como previsto no
projeto, é desnecessário. De um lado, porque o dever de licitar já se
encontra genericamente previsto no art. 2º da Lei Federal nº 8.987, de
1995. De outro lado, porque o § 3º do art. 42 da citada lei dispõe,
ainda, que “as concessões em caráter precário, as que estiverem com
prazo vencido e as que estiverem em vigor por prazo indeterminado,
inclusive por força de legislação anterior, permanecerão válidas pelo
prazo necessário à realização dos levantamentos e avaliações
indispensáveis à organização das licitações que precederão a outorga
das concessões que as substituirão, prazo esse que não será inferior
a 24 (vinte e quatro) meses”.

Finalmente, segundo a técnica legislativa, não se deve mencionar
expressamente na lei o nome do órgão administrativo responsável
pelo exercício das funções por ela estabelecidas. Se o órgão é
posteriormente extinto ou tem a denominação alterada, fica a idéia de
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que nenhum outro órgão ou entidade poderá exercer as atribuições
legalmente previstas.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 438/2007 com a
Emenda nº 1, a seguir.

Emenda nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação :
“Art. 1º - O art. 20 da Lei nº 10.453, de 22 de janeiro de 1991, passa

a vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 20 - A delegação dos serviços de transporte coletivo rodoviário

intermunicipal de passageiros terá vigência por prazo determinado,
prorrogável três vezes, por igual período.

Parágrafo único - O Poder Executivo fixará o prazo de vigência da
delegação referida no ‘caput’ deste artigo.’.”.

Sala das Comissões, 18 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Ademir Lucas.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 898/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em análise, do Deputado Délio Malheiros, dispõe
sobre a comercialização de lanches e bebidas em escolas no Estado
de Minas Gerais.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 20/4/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão para receber parecer sobre sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,
c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em apreço pretende estabelecer padrões de qualidade

nutricional indispensáveis à saúde dos alunos e à prevenção da
obesidade infantil, disciplinando a venda de produtos alimentares nas
dependências das escolas públicas e privadas do Estado.

Para tanto, veda a comercialização de frituras, biscoitos recheados,
balas, bebidas artificiais, entre outros, nas dependências das escolas,
obrigando o fornecedor a oferecer, no mínimo, dois tipos de frutas
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para comercialização.
A Constituição da República assegura que “a saúde é direito de

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação”.

Nessa mesma linha de raciocínio, o mencionado Diploma
Constitucional assevera que a educação é dever do Estado e da
família e será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, com vistas ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho.

É importante lembrar, ainda, o preceito constante no Estatuto da
Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069, de 13/7/90), segundo o qual
“é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder
público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária”.

Por outro lado, devem ser observados os princípios que regem a
ordem econômica no País, de modo a não permitir privilégios a alguns
agentes do mercado em detrimento de outros, o que impõe alterações
no projeto, para adequá-lo aos preceitos de ordem constitucional.

A Carta da República releva o princípio da concorrência e da livre
iniciativa, devendo ser lembrado, nesta oportunidade, que os produtos
mencionados na proposta em análise são submetidos ao crivo da
vigilância sanitária e constituem bens passíveis de ser
comercializados.

É oportuno lembrar que o Superior Tribunal de Justiça, quando do
julgamento do Mandado de Segurança nº 16.694-RJ, entendeu que o
Município do Rio de Janeiro possui competência para editar norma
proibitiva da venda de alimentos excessivamente calóricos. A referida
norma diz respeito às cantinas das escolas pertencentes à rede
municipal de ensino, consoante a proposta acolhida por este relator.

Entendemos, portanto, pertinente a aprovação da proposta na forma
do Substitutivo nº 1, que altera a redação da Lei nº 15.072, de
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5/4/2004, que dispõe sobre a promoção da educação alimentar e
nutricional nas escolas públicas e privadas do sistema estadual de
ensino, o que, a propósito, está em consonância com o princípio de
consolidação das normas.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 898/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Acrescenta dispositivo à Lei nº 15.072, de 5 de abril de 2004, que

dispõe sobre a promoção da educação alimentar e nutricional nas
escolas públicas e privadas do sistema estadual de ensino.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica acrescido à Lei nº 15.072, de 5 de abril de 2004, o

seguinte art. 3º-A:
“Art. 3º-A - A comercialização de lanches e bebidas nos

estabelecimentos da rede estadual pública e privada de ensino
obedecerá a padrões de qualidade nutricional indispensáveis à saúde
dos alunos e à prevenção da obesidade infantil.

§ 1º - É vedada a comercialização, nos estabelecimentos a que se
refere este artigo, de produtos de alto teor calórico ou com poucos
nutrientes, nos termos de regulamento.

§ 2º - O descumprimento das disposições constantes neste artigo
sujeita o infrator às penalidades previstas na legislação sanitária.”.

Art. 2º - A alteração efetivada por esta lei entra em vigor cento e
oitenta dias após a data de sua publicação.

Sala das Comissões, 18 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.233/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Jayro Lessa, disciplina a
inclusão dos dados referenciais e cadastrais das operadoras de
cartões de crédito nos meios que menciona e dá outras providências.

Publicada em 12/6/2007, no “Diário do Legislativo”, a proposição foi
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distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Compete a esta Comissão, nos termos regimentais, emitir parecer
sobre a juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto.

Fundamentação
A proposição em estudo obriga as operadoras de cartões de crédito

a fazer constar nas correspondências enviadas a seus clientes, bem
como nos “sites” que divulgam seus serviços, sua razão social, o
endereço de sua sede ou filial no Estado e o número do Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ.

Conforme o exposto na justificação do projeto, os consumidores têm
dificuldade de se comunicar com as operadoras de cartões de crédito,
as quais ocultam seus principais dados referenciais, além de não
possuírem centrais físicas de atendimento ao cliente.

Entendemos que esses fatos, ainda que contribuam para a
impessoalidade dos negócios, podem acarretar a violação dos
princípios da boa-fé objetiva, da transparência, da informação e da
confiança, todos previstos no Código de Proteção e Defesa do
Consumidor.

A matéria de que trata a proposição diz respeito à relação de
consumo, estando inserida, portanto, no campo da legislação
concorrente do Estado e da União, nos termos do art. 24, inciso V, da
Constituição da República. Por outro lado, constata-se que não há, na
legislação federal aplicável à espécie, nenhum dispositivo que entre
em conflito com o texto do projeto em análise.

Vem agora o legislador estadual, no uso de sua competência
legislativa complementar em matéria de consumo, detalhar,
concretizar e, conseqüentemente, assegurar maior eficácia aos
comandos genéricos traçados pelo Legislativo Federal.

Por fim, cabe-nos esclarecer que, apesar de as operadoras de
cartões de crédito serem instituições financeiras, conforme a Súmula
283 do Superior Tribunal de Justiça, sua relação com o usuário está
subordinada ao Código de Defesa do Consumidor, de acordo com a
jurisprudência desse tribunal.

Sobre o tema, vale transcrever a ementa referente ao Recurso
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Especial nº 416254/RJ, publicada em 13/6/2005:
“Cartão de Crédito. Código de Defesa do Consumidor. Decreto nº

22.626/33.
1 - A empresa administradora de cartão de crédito, na linha da

jurisprudência firmada na Segunda Seção (Resp nº 450.453/RS,
Relator para acórdão o Ministro Aldir Passarinho Junior, DJ de
25/2/04), é instituição financeira.

2 - A relação entre a administradora de cartões de crédito e o
usuário está subordinada ao Código de Defesa do Consumidor.

3 - É vedada a capitalização mensal dos juros, ainda que prevista,
nos contratos de cartão de crédito.

4 - Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
Assim, não havendo óbice a que este Parlamento aprecie ou

deflagre o processo de produção legislativa sobre a matéria objeto do
projeto em estudo, entendemos que a proposição sob comento
merece prosperar nesta Casa Legislativa.

No entanto, a fim de adequar o projeto à técnica legislativa,
apresentamos, na conclusão deste parecer, o Substitutivo nº 1.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 1.233/2007 na forma do Substitutivo
nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Disciplina a divulgação pelas operadoras de cartões de crédito dos

dados que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam as operadoras de cartões de crédito que atuam no

Estado obrigadas a incluir, de forma destacada, nas correspondências
enviadas aos consumidores e na sua página na internet, os seguintes
dados:

I - razão social;
II - endereço completo da sede ou da filial;
III - telefone de atendimento ao consumidor;
IV - número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ.
Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às

penalidades previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de
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1990.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.317/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº
1.317/2007 dispõe sobre a gravação do número do chassi em
diversas partes dos veículos automotores fabricados no Estado para a
comercialização no mercado interno e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 29/6/2007, a proposição foi
distribuída preliminarmente a esta Comissão para receber parecer
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em exame objetiva instituir a obrigatoriedade de as

montadoras gravarem o número do chassi em veículos automotores
fabricados ou montados no Estado voltados para a comercialização no
mercado interno.

Segundo a proposição, a numeração será gravada pela fábrica ou
montadora, antes de o veículo ser comercializado, em todos os vidros
dos automóveis, no capô, nas rodas, nas portas, nas colunas, no
monobloco, em outros três locais do chassi, partes e componentes
desmontáveis.

O projeto estabelece ainda que todos os veículos automotores que
saírem da fábrica para fins de comercialização no mercado interno
serão relacionados em nota fiscal que conterá, obrigatoriamente, o
número do chassi de cada unidade a ser comercializada, sendo que
uma via dessa nota fiscal deverá ser remetida ao Departamento
Nacional de Trânsito - Denatran -, para fins de registro no cadastro
nacional de veículos automotores, e outra ao Departamento de
Trânsito de Minas Gerais - Detran - MG.

Quanto aos veículos automotores produzidos fora do País e
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importados para comercialização no mercado interno, o Poder
Executivo estabelecerá regras específicas para seu registro no
mencionado cadastro nacional.

Conquanto seja louvável o objetivo que anima a proposição, qual
seja a instituição de medidas tendentes a dificultar ou mesmo
impossibilitar o furto e o roubo de veículos, é preciso dizer que o
projeto esbarra em óbices jurídico-constitucionais de natureza
incontornável. Com efeito, segundo a sistemática constitucional de
repartição de competências legislativas, chave de nosso sistema
federativo, a matéria relativa a trânsito e transporte é de competência
privativa da União. Tal matéria é disciplinada na Lei nº 9.503, de
23/9/97, que institui o Código de Trânsito Brasileiro - CTB -, cujo
âmbito de incidência normativa alcança todo o território nacional. As
disposições jurídicas desse diploma legal são densificadas nas
resoluções do Conselho Nacional de Trânsito - Contran -, conforme
preceitua o art. 12 do CTB.

O CTB institui, em seu art. 5º, o chamado Sistema Nacional de
Trânsito, que é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que têm por atribuição o
exercício das atividades de planejamento, administração,
normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos,
formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação,
engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização,
julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades.

Esse Sistema Nacional de Trânsito deve, pois, funcionar de modo
integrado, razão pela qual se faz necessária a uniformização de
procedimentos técnicos adotados por todos os Estados da federação.

É oportuna a transcrição do disposto no art. 114 do CTB:
“Art. 114 - O veículo será identificado obrigatoriamente por

caracteres gravados no chassi ou no monobloco, reproduzidos em
outras partes, conforme dispuser o CONTRAN.

§ 1º - A gravação será realizada pelo fabricante ou montador, de
modo a identificar o veículo, seu fabricante e as suas características,
além do ano de fabricação, que não poderá ser alterado.

§ 2º - As regravações, quando necessárias, dependerão de prévia
autorização executiva de trânsito e somente serão processadas por
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estabelecimento por ela credenciado, mediante a comprovação de
propriedade de veículo, mantida a mesma identificação anterior,
inclusive o ano de fabricação.

§ 3º - Nenhum proprietário poderá, sem prévia permissão da
autoridade executiva de trânsito, fazer, ou ordenar que se faça,
modificações da identificação de seu veículo.”.

Confira-se ainda o disposto no art. 125 do CTB:
“Art. 125 - As informações sobre o chassi, o monobloco, os

agregados e as características originais do veículo deverão ser
prestadas ao RENAVAM:

I - pelo fabricante ou montadora, antes da comercialização, no caso
de veículo nacional;

II - pelo órgão alfandegário, no caso de veículo importado por
pessoa física;

III - pelo importador, no caso de veículo importado por pessoa
jurídica.

Parágrafo único - As informações recebidas pela RENAVAM serão
repassadas ao órgão executivo de trânsito responsável pelo registro,
devendo este comunicar ao RENAVAM, tão logo seja o veículo
registrado.”.

Ante as considerações aduzidas, impõe-se concluir que a matéria
tratada no projeto em exame adentra esfera de competência
normativa da União, a qual, no uso dessa competência, já fez editar
tanto as normas legais quanto as regulamentares atinentes ao
assunto.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.317/2007.
Sala das Comissões, 18 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sargento

Rodrigues - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.327/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº
1.327/2007 dispõe sobre restrições a exposição à venda, a
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comercialização e a entrega ao consumo do álcool etílico hidratado e
anidro, e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 30/6/2007, o projeto de lei foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte e de Saúde.

Cabe-nos, preliminarmente, emitir parecer sobre sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, consoante o disposto no art. 188, c/c
o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em epígrafe normatiza a exposição à venda, a

comercialização e a entrega ao consumo do álcool etílico hidratado
em qualquer graduação e do álcool etílico anidro.

Para tanto, o seu art. 2º estabelece que as referidas substâncias
somente podem ser expostas à venda, comercializadas e entregues
ao consumo nas seguintes condições: o álcool etílico com graduação
acima de 54º GL à temperatura de 20ºC será exposto à venda em
solução coloidal na forma de gel desnaturado, no volume máximo de
500g e em embalagem resistente a impacto; os produtos formulados à
base de álcool etílico hidratado, comercializados com graduações
abaixo ou igual a 54º GL à temperatura de 20º conterão desnaturante;
o álcool etílico industrial e o destinado a testes laboratoriais e a
investigação científica, hidratado ou anidro, conterão tampa com lacre
inviolável e rótulo com mensagem de advertência quanto à sua
finalidade e de proibição à venda direta ao consumidor; o álcool etílico
puro ou diluído, na forma líquida, somente pode ser comercializado
nos locais de dispensação de medicamentos e drogas e até o volume
de 50 ml.

De acordo com o § 1º do referido art. 2º, a viscosidade dinâmica do
álcool etílico com graduação acima de 54º GL à temperatura de 20ºC
em formulação superior ou igual a 68% p/p e temperatura de 25º C
será maior ou igual a 8.000 cP e maior a 4.000 para formulações
inferiores a 68% p/p.

Já o § 2º traz o conceito de álcool desnaturado, ou seja, aquele
adicionado de uma ou mais substâncias estranhas de sabor ou odor
repugnantes que impeçam sua utilização em bebidas, alimentos e
produtos farmacêuticos e que seja desprovido de efeito toxicológico
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que possa causar agravo à saúde.
O § 3º do mesmo dispositivo ressalva da aplicação da lei as bebidas

alcoólicas, o álcool combustível e os produtos para uso em
estabelecimentos de assistência à saúde, humana ou animal, em
concentração superior a 68% p/p, desde que conste no rótulo
mensagem de advertência quanto à sua finalidade e de proibição de
venda direta ao consumidor.

O art. 3º veda a utilização em publicidade, rotulagem e embalagem
dos produtos de que trata a proposta em exame de designações,
nomes geográficos, símbolos, figuras, desenhos ou quaisquer outras
indicações que possam permitir seu uso indevido ou ser atrativos às
crianças.

Finalmente, o art. 4º dispõe que a inobservância das normas
estabelecidas na proposta configura infração sanitária, sujeitando o
infrator às sanções administrativas cabíveis. A regra impropriamente
não especifica os tipos de sanção, o que afronta o princípio da
legalidade.

Para além do vício contido no dispositivo acima mencionado, o
projeto, por razões de ordem formal, não pode prosperar: a matéria
situa-se no âmbito de competência da União.

Consoante o art. 24 da Constituição da República, compete à União,
aos Estados e ao Distrito Federal, entre outros assuntos, legislar
concorrentemente sobre consumo, proteção do meio ambiente,
responsabilidade por dano ao meio ambiente e ao consumidor,
proteção e defesa da saúde. No âmbito da competência concorrente,
a União fixa as normas gerais, as quais serão suplementadas pelo
Estado, que, portanto, estabelecerá as normas específicas. Todavia,
conjugando a leitura do citado dispositivo constitucional com o
conteúdo que emana do princípio da predominância dos interesses, o
qual norteia todo o sistema constitucional de repartição de
competências, tal suplementação também pode ficar a cargo da
própria União, quando se perceba que a matéria objeto de
normatização, pela sua relevância e impacto sociais, está mais
diretamente associada ao interesse nacional. Esse, sem dúvida, é o
caso do conteúdo que consta no projeto em epígrafe, haja vista que
os problemas nele tratados não se reproduzem de maneira diversa ao
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longo do território nacional. Os riscos oferecidos na comercialização
do álcool cobrem todos os cantos do País.

Ademais, na esfera da União, uma vez editada a legislação federal
específica, a matéria ainda deve ser regulamentada pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, sobretudo em face do seu
caráter eminentemente técnico.

Não é por outra razão que o autor da proposta, ao defender as
idéias nela contidas, faz afirmativas que acabam por reconhecer a
ausência da competência estadual. Em termos literais, o autor
considera “indispensável a regulação da matéria pela via legislativa a
fim de evitar questionamentos sobre o mérito de atos regulatórios
emanados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre
o tema”. Em seguida, aduz que, “embora seja inconteste o poder
regulatório da Anvisa, como demonstram os arts. 7º, IV, e 8º, da Lei nº
9.782, de 26/1/99, o assunto tem se prestado a interpretações e
avaliações equivocadas em procedimentos judiciais, obstando a
aplicação efetiva da norma, consubstanciada em resolução da
Agência, precedida de amplos estudos e debates com os segmentos
envolvidos”.

O art. 7º da referida lei federal diz que compete à Anvisa, entre
outras coisas, estabelecer normas e padrões sobre limites de
contaminantes, resíduos tóxicos, desinfetantes, metais pesados e
outros que envolvam risco à saúde. O § 1º ainda dispõe que a Anvisa
poderá delegar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a
execução de algumas atribuições que lhe são próprias, entre as quais
se insere a competência logo acima enunciada.

Nessa toada, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa -
editou a Resolução nº 46, de 20/2/2002, a qual somente permite a
comercialização diretamente ao consumidor do álcool na forma de gel.
A resolução regulamenta “a industrialização, a exposição à venda ou a
entrega ao consumo, em todas as suas fases, do álcool etílico
hidratado em todas as graduações e do álcool etílico anidro”,
relativamente à sua comercialização no atacado e no varejo, bem
como disciplina, de forma adequada e rigorosa, os dizeres que devem
constar no rótulo do produto. Determina, ainda, que o álcool etílico
comercializado, no atacado e no varejo, com graduação acima de
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54ºGL somente será fornecido em embalagens de até 500g, em
solução coloidal na forma de gel desnaturado. A resolução proíbe,
também, que, na embalagem, no rótulo e na propaganda de álcool
etílico, sejam utilizados símbolos, figuras ou qualquer espécie de
indicação que induza sua utilização indevida ou atraia crianças.

Como se vê, a matéria constante no projeto em epígrafe não apenas
situa-se no âmbito de competência da União, mas também já foi
devidamente normatizada. Caso o Estado aprove norma com esse
teor, estará usurpando competência legislativa federal, o que ofende o
princípio da autonomia política das unidades da Federação, inserto
especialmente no “caput” do art. 18 da Constituição da República.

Por outro lado, também não é válido o argumento de que o projeto
viria resolver problemas com a não-aplicação da legislação federal. A
lei serve para criar direito e não para corrigir ofensa a direito. Se as
normas não estão sendo cumpridas, deve haver a interveniência do
Poder Judiciário, conforme estatuído no inciso XXXV do art. 5º da
Constituição da República. O Legislativo não pode assumir a função
do Judiciário, situação esta que desrespeita o princípio constitucional
da independência e harmonia dos Poderes, estabelecido no art. 2º da
mesma Constituição.

É sempre importante frisar que a usurpação de competência, seja de
que natureza for, pode causar desequilíbrio entre os Poderes da
Federação, bem como pôr em risco a própria eficácia e eficiência das
ações estatais, já que promove o dispêndio desnecessário das
energias públicas e dificulta, para o cidadão, o conhecimento do
sistema normativo.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.327/2007.
Sala das Comissões, 18 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.346/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Agostinho Patrús Filho, visa a
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conceder isenção do pagamento do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços
de Transporte Interestadual,  Intermunicipal  e de Comunicação -
ICMS - nas operações internas com mercadorias destinadas a
pessoas portadoras de deficiência física, auditiva ou visual.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 7/7/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, para receber parecer.

Cabe a esta Comissão, nos termos do disposto no art. 188, c/c o art.
102, III, “a”, do Regimento Interno, examinar o projeto nos aspectos de
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição em exame pretende instituir uma política de incentivo

fiscal para as pessoas deficientes físicas, visuais e auditivas quando
da aquisição dos produtos discriminados no Convênio ICMS nº 55/98,
editado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

Preliminarmente, foi a proposta convertida em diligência à Secretaria
de Estado de Fazenda, que prestou as informações constantes na
Nota Técnica nº 79/2007, anexa ao processo.

Conforme os esclarecimentos prestados pela Pasta, o Estado de
Minas Gerais aderiu ao mencionado convênio, por meio do Convênio
nº 39/05, regulamentado pelo Decreto nº 44.057, de 29/6/2005.

Observa-se, pois, que a pretensão do autor do projeto já foi
contemplada no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária -
Confaz -, não existindo razão para que esta Casa venha a dispor
sobre a matéria por meio de lei.

Com efeito, a edição de lei presume a instituição de uma norma
jurídica de conteúdo inovador, o que não ocorre no caso em análise.

Não vislumbramos, portanto, a perspectiva de tramitação do projeto
em apreço nesta Casa, pelas razões aduzidas.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.346/2007.
Sala das Comissões, 18 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Sargento Rodrigues.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 20 DE SETEMBRO DE 2007

ATAS
ATA DA 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/9/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana, José Henrique e Getúlio

Neiva
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nºs 96, 97, 98, 99 e
100/2007 (encaminham os Projetos de Lei nºs 1.582, 1.583, 1.584 e
1.585/2007 e processos relativos a terras devolutas a serem
legitimadas pelo Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - Iter -,
respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios - 2ª Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei
nºs 1.586 a 1.597/2007 - Requerimentos nºs 1.151 a 1.172/2007 -
Requerimentos dos Deputados Doutor Viana e outros e Gustavo
Valadares - Comunicações: Comunicações das Comissões de
Assuntos Municipais, de Cultura e de Política Agropecuária e do
Deputado Elmiro Nascimento (2) - Oradores Inscritos: Discursos do
Deputado Gustavo Valadares, da Deputada Maria Lúcia Mendonça,
do Deputado André Quintão, da Deputada Elisa Costa e do Deputado
Antônio Carlos Arantes - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura
de Inscrições - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Doutor Viana e outros
e Gustavo Valadares; deferimento - 2ª Fase: Questões de ordem -
Discussão e Votação de Proposições: Inexistência de quórum para
votação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.324/2007;
apresentação das Emendas nºs 1 a 4; encerramento da discussão -
Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 994/2007; encerramento
da discussão - Requerimento da Deputada Elisa Costa; deferimento;
discurso da Deputada Elisa Costa - Requerimento do Deputado
Domingos Sávio; deferimento; discurso do Deputado Domingos Sávio
- Requerimento do Deputado Adalclever Lopes; deferimento; discurso
do Deputado Adalclever Lopes - Requerimento do Deputado Paulo
Guedes; deferimento; discurso do Deputado Paulo Guedes -
Encerramento - Ordem do Dia.
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Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Roberto

Carvalho - Dinis Pinheiro - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes -
Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Cecília Ferramenta -
Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio
Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos
Sávio - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros
Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto
Abramo - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Juninho Araújo - Lafayette de
Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu
Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre
João - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise
- Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei
Jangrossi - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Weliton Prado - Zezé
Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h12min, a lista

de comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do
povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado André Quintão, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a
seguinte correspondência:

MENSAGEM Nº 96/2007
Belo Horizonte, 13 de setembro de 2007.
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Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência para exame e deliberação dessa

egrégia Assembléia Legislativa projeto de lei que altera as Leis nº
14.870, de 16 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a qualificação
de pessoa jurídica de direito privado como Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público - OSCIP; a Lei Delegada nº 123, de 25 de
janeiro de 2007, que dispõe sobre a estrutura orgânica básica da
Secretaria de Estado de Fazenda e, ainda; as Delegadas nºs 174 e
175, que dispõem, respectivamente, sobre o Grupo de Direção e
Assessoramento do Quadro Geral de cargos de provimento em
comissão e funções gratificadas da administração direta e da
autárquica e fundacional do Poder Executivo, e dá outras
providências.

Por entendê-la relevante para melhor compreensão do conteúdo do
projeto faço anexar a Exposição de Motivos elaborada pela Secretária
de Estado de Planejamento e Gestão.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor à
elevada análise de seus nobres pares, o projeto em questão.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.
E.M. nº 7/2007.
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,
Encaminho a Vossa Excelência projeto de lei que altera a Lei nº

14.870, de 16 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a qualificação
de pessoa jurídica de direito privado como Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público - OSCIP, a Lei Delegada nº 123, de 25 de
janeiro de 2007, que dispõe sobre a estrutura orgânica básica da
Secretaria de Estado de Fazenda e as Leis Delegadas nºs 174 e 175,
que dispõem, respectivamente, sobre o Grupo de Direção e
Assessoramento do Quadro Geral de cargos de provimento em
comissão e funções gratificadas da administração direta e da
administração autárquica e fundacional do Poder Executivo, e dá
outras providências.

As medidas inscritas no Projeto são abrangentes com importantes
alterações em partes das leis e vêm ao encontro da necessidade de
melhor adequar e aperfeiçoar os procedimentos inerentes ao
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funcionamento da administração pública deste Poder Executivo.
Primeiramente, a equivalência disposta no art. 1º do termo “Poder

Público Estadual” a “poder público” justifica-se pela necessidade de
delimitação, ao âmbito de competência estadual, do ato de
qualificação de OSCIP e, conseqüentemente, da celebração do Termo
de Parceria. As demais equivalências de expressões visam apenas à
perfeição da forma do referido diploma legal, remanescendo intocado
o conteúdo material dos artigos alterados.

Propõe-se a alteração da redação do art. 3º, caput ao retirar a
exigência de constituição da entidade por dois anos para a
qualificação.

Pretende-se a inserção do inciso XIV ao art. 4º incluindo o ensino
profissionalizante ou superior como uma das atividades
desempenhadas pela entidade que possibilita a qualificação de
OSCIP. Além disso, ele sugere a alteração do inciso III, permitindo a
qualificação de entidades de ensino fundamental ou médio gratuitos.

Sugere-se a alteração do art. 5º, incisos II, VIII, alínea c, X e § 3º e
do inciso VIII do art. 6º com o objetivo de conferir maior efetividade e
clareza à redação.

É promovida a inserção do inciso VI e do parágrafo único e se
propõe a alteração dos incisos II, III, IV e V do art. 7º visando
estabelecer novos requisitos para o ato de qualificação.

Altera-se o § 4º do art. 8º para deixar mais clara a redação.
É inserido um parágrafo único ao art. 10 com o intuito de propor um

prazo de impedimento de nova qualificação para a entidade que a
perder.

Há a inserção dos incisos IV, V, VI, VII e VIII ao art. 12 e alteração
dos incisos II e III deste mesmo artigo, com o objetivo de propor novos
requisitos de celebração de Termo de Parceria, adequando o texto
legal à nova proposta.

Procura-se conferir maior efetividade e clareza à redação do art. 13
incisos I, V, VI, VII e VIII e § 1º.

É alterada a redação dos §§ 1º e 2º do art. 14 e inseridos os incisos
I, II, III, IV, V e VI com o objetivo de estabelecer a composição da
Comissão de Avaliação. Além disso, altera-se o § 4º para tornar
obrigatória a designação de supervisor pelo Órgão Estatal Parceiro.
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Propõe-se a alteração do art. 18, §§ 1º, 2º e 3º e a inclusão do § 4º
para estabelecer regras quanto à destinação dos bens adquiridos com
recursos do Termo de Parceria.

Altera-se o art. 25 com o intuito de facilitar o controle social e a
fiscalização dos Termos de Parceria, ao disponibilizar informações
pertinentes à OSCIP na internet.

É proposta a alteração do art. 28 com o intuito de inserir a figura do
colaborador eventual à Administração Pública Estadual, para a
produção de trabalho de natureza técnica e científica, necessário à
execução e monitoramento do Termo de Parceria.

O art. 2º sugere a alteração do § 1º do art. 1º da Lei Delegada nº
174, de 2007, para incluir ao Quadro Geral de Cargos de Provimento
em Comissão os diretores de escola da Polícia Militar de Minas
Gerais.

O art. 3º propõe a alteração do § 1º do art. 8º da Lei Delegada 174,
de 2007, incluindo mais dois níveis de funções gratificadas, haja vista
o disposto no Anexo II desta Lei.

O art. 4º propõe a alteração da alínea “d” do inciso IX do art. 3º, e
art. 4º da Lei Delegada nº 123, de 2007, adequando o texto legal à
nova proposta.

O art. 5º propõe a inclusão dos §§ 1º e 2º ao art. 6º da Lei nº 11.456,
de 25 de abril de 1994, relativos aos requisitos para percepção da
gratificação de dez por cento por servidores da JUCEMG.

O art. 6º estabelece Vantagem Temporária Incorporável para os
cargos de Natureza Especial, de Diretor de Escola e do Quadro
Específico da Polícia Civil de Minas Gerais.

O art. 7º altera a opção de vencimento para os servidores ocupantes
dos cargos em comissão dos Quadros Específicos de que tratam o
art. 26 da Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004, os arts. 8º-D e 8º-E
da Lei nº 15.301, de 10 de agosto de 2004, e art. 1º da Lei nº 6.499,
de 4 de dezembro de 1974.

O art. 8º extingue os cargos de Chefe de Escritório de
Representação do Governo do Estado de Minas Gerais em São Paulo
e no Rio de Janeiro, de que trata o art. 3º da Lei nº 11.432, de 19 de
abril de 1994.

O art. 9º cria no Quadro Geral de Cargos de Provimento em
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comissão, de que trata o art. 1º da Lei Delegada nº 174, de 26 de
janeiro de 2007, dois cargos DAD-9, com lotação nos Escritórios de
Representação do Governo do Estado de Minas Gerais em São Paulo
e no Rio de Janeiro.

O art. 10 altera o inciso VIII do art. 3º, da Lei Delegada nº 120, de 25
de janeiro de 2007, com o intuito de mudar o nome da Coordenadoria
Especial de Promoção e Defesa da Mulher  para  Coordenadoria
Especial de Políticas Públicas para Mulheres - CEPAM.

O art. 11 autoriza o Poder Executivo a alterar a composição do
Conselho de Coordenação Cartográfica - CONCAR.

O art. 13 promove a revogação do parágrafo único do art. 4º da Lei
nº 14.870, de 2003 e do parágrafo único do art. 10 da Lei Delegada nº
174, de 2007, do art. 22 da Lei Delegada nº 175, de 2007.

Respeitosamente,
Renata Maria Paes de Vilhena, Secretária de Estado de

Planejamento e Gestão.
PROJETO DE LEI Nº 1.582/2007

Altera a Lei nº 14.870 de 16 de dezembro de 2003, a Lei Delegada
nº 123 de 25 de janeiro de 2007, as Leis Delegadas nº 174 e 175, de
26 de janeiro de 2007, e dá outras providências.

Art. 1º - Os dispositivos a seguir relacionados da Lei nº 14.870, de
16 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a qualificação de pessoa
jurídica de direito privado como Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público - OSCIP, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - ....
§ 1º - A outorga da qualificação prevista neste artigo é ato vinculado

ao cumprimento dos requisitos estabelecidos nesta lei.
§ 2º - Para fins do disposto na Lei nº 14.870, de 2003, considera-se

equivalente a:
I - Poder Público Estadual a expressão “poder público”;
II - órgão estatal parceiro as expressões “órgão público” e “órgão

estadual”;
III - OSCIP as expressões “organização parceira” e “entidade

parceira”;
IV - Poder Executivo Estadual a expressão “Poder Executivo”.
....
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Art. 3º - Pode qualificar-se como OSCIP a pessoa jurídica de direito
privado sem fins lucrativos, nos termos da lei civil, e em atividade,
cujos objetivos sociais e normas estatutárias atendam ao disposto
nesta lei.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, considera-se sem fins
lucrativos a pessoa jurídica de direito privado que não distribui, entre
os seus associados, conselheiros, diretores, empregados ou
doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos,
dividendos, participações ou parcelas de seu patrimônio auferidos
mediante o exercício de suas atividades e que os aplica integralmente
na consecução de seu objetivo social.

Art. 4º - ....
III - ensino fundamental ou médio gratuitos;
....
XIV - ensino profissionalizante ou superior.
Art. 5º - ....
II - duração igual ou inferior a três anos para o mandato dos

membros dos órgãos deliberativos;
....
VIII - ....
c) realização de auditoria, por auditores externos independentes, da

aplicação dos eventuais recursos objeto do termo de parceria,
obrigatória nos limites, valores e condições definidos em regulamento;

....
X - atribuições da diretoria executiva ou do diretor executivo;
....
§ 3º - As transferências de que tratam os incisos V e VI do caput

ficam condicionadas à autorização do Estado, nos termos do
regulamento.

....
Art. 6º - ....
VIII - a escola privada dedicada ao ensino fundamental e médio não

gratuitos e sua mantenedora;
....
Art. 7º - ....
I - estatuto registrado em cartório;
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II - ata de eleição dos membros dos órgãos deliberativos;
III - inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
IV - documentos que comprovem a experiência, mínima de dois

anos, da entidade ou dos dirigentes da entidade na execução das
atividades indicadas no seu estatuto social, conforme previsto em
regulamento;

V - declaração de que a entidade não possui agente público ativo de
qualquer dos entes federados, exercendo, a qualquer título, cargo de
direção na entidade, exceto se cedido, nos termos do § 6º do art. 20;

VI - declaração de que a entidade não possui como dirigente ou
conselheiro, parente consangüíneo ou afim até terceiro grau do
Governador ou do Vice-Governador do Estado, de Secretário de
Estado, de Senador ou de Deputado Federal ou Estadual.

Parágrafo único - A OSCIP que deixar de cumprir o requisito de
experiência mínima de dois anos de seus dirigentes, perderá,
automaticamente, o título concedido.

Art. 8º - ....
§ 4° - O deferimento da qualificação importa na dec laração de

utilidade pública estadual da entidade requerente, para todos os fins
de direito, e a credencia a celebrar termos de parceria com o Poder
Público Estadual no âmbito das atividades indicadas no seu estatuto
social.

....
Art. 10 - Perderá a qualificação como OSCIP a entidade que:
I - dispuser de forma irregular dos recursos públicos que lhe forem

destinados;
II - incorrer em irregularidade fiscal ou trabalhista; e
III - descumprir o disposto nesta Lei.
Parágrafo único - A entidade que perder a qualificação como OSCIP

ficará impedida de requerer novamente o título no período de cinco
anos a contar da publicação do ato de desqualificação.

....
Art. 12 - ....
I - consulta aos conselhos de políticas públicas das áreas de

atuação da entidade;
II - comprovação, pela OSCIP, de sua regularidade fiscal junto ao
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INSS, FGTS e á Fazenda Federal, Estadual e Municipal;
III - consulta à Auditoria-Geral do Estado, conforme disposto em

decreto;
IV - apresentação da minuta do Termo de Parceria à Câmara de

Coordenação-Geral, Planejamento, Gestão e Finanças – CCGPGF;
V - apresentação, pela OSCIP, de relatório circunstanciado

comprovando sua experiência, ou de seus dirigentes, por dois anos,
na execução de atividades na área do objeto do Termo de Parceria,
conforme em disposto em regulamento;

VI - declaração de isenção de imposto de renda, balanço patrimonial
e demonstrativo dos resultados financeiros do último exercício,
ressalvada a hipótese da entidade que, em razão do tempo de sua
constituição, ainda não estiver obrigada a apresentá-los, nos termos
definidos pela legislação vigente;

VII - apresentação da previsão das receitas e despesas em nível
analítico, estipulando, item por item, as categorias contábeis usadas
pela entidade e o detalhamento das remunerações e dos benefícios
de pessoal a serem pagos a seus dirigentes e empregados com
recursos oriundos do termo de parceria ou a ele vinculados;

VIII - parecer técnico, do órgão estatal parceiro, contendo
justificativa da escolha da OSCIP, caso não ocorra processo seletivo
de concurso de projetos;

IX - aprovação do regulamento de compras e aquisições disposto no
art. 17 desta Lei, conforme disposto em decreto; e

X - publicação do extrato da minuta do termo de parceria no Órgão
Oficial dos Poderes do Estado.

Art. 13 - ....
I - o objeto do termo de parceria, com a especificação de seu

programa de trabalho;
....
V - a previsão de receitas e despesas, em nível sintético, a serem

realizadas em seu cumprimento;
VI - as obrigações da OSCIP, entre as quais a de apresentar ao

Poder Público Estadual, ao término de cada exercício, relatório sobre
a execução do objeto do termo de parceria, contendo comparativo
específico das metas propostas com os resultados alcançados e a
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prestação de contas contábil, independentemente das previsões
mencionadas no inciso V;

VII - a publicação, no Órgão Oficial dos Poderes do Estado, a cargo
do órgão estatal parceiro signatário, do extrato do termo de parceria e
do extrato de execução física e financeira, conforme modelo
simplificado estabelecido em decreto, sob pena de não-liberação dos
recursos previstos no termo de parceria;

VIII - a rescisão, cominada expressamente para os casos de
infração aos dispositivos desta lei e para os demais casos que
especificar, conforme regulamento;

§ 1° - Os créditos orçamentários assegurados às OSC IPs serão
liberados de acordo com o cronograma de desembolso e demais
disposições previstas no termo de parceria, observado o disposto em
decreto.

....
Art. 14 - ....
§ 1° - Os resultados atingidos com a execução do te rmo de parceria

serão analisados semestralmente, no mínimo, por comissão de
avaliação, integrada por:

I - um membro indicado pela Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão;

II - um supervisor indicado pelo órgão estatal parceiro;
III - um membro indicado pela OSCIP;
IV - um membro indicado pelo Conselho de Políticas Públicas da

área correspondente de atuação, quando houver;
V - um membro indicado por cada interveniente, quando houver; e
VI - um especialista da área que constitui objeto do termo de

parceria, indicado pelo órgão estatal parceiro, não integrante da
administração estadual.

§ 2° - A comissão encaminhará relatório conclusivo,  no mínimo
semestral, sobre a avaliação realizada à autoridade competente do
órgão estatal parceiro e ao conselho de política pública da área
correspondente de atuação.

....
§ 4° - O órgão estatal parceiro a que se refere o caput, na forma do

termo de parceria, designará supervisor para participar, com poder de
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veto, de decisões da OSCIP relativas ao termo de parceria, conforme
regulamento.

....
Art. 18 - ....
§ 1° - Os bens de que trata este artigo serão desti nados às OSCIPs

mediante cláusula expressa constante do termo de parceria, inclusive
anexo que os identifique e relacione, ou, durante a vigência do termo,
mediante permissão de uso.

§ 2° - Caso a OSCIP adquira bem imóvel com recursos  provenientes
da celebração do termo de parceria, este deverá ser afetado ao seu
objeto e gravado com cláusula de inalienabilidade, devendo ser
transferido ao Estado ao término de sua vigência.

§ 3º - Na hipótese da OSCIP adquirir bens móveis depreciáveis com
recursos provenientes da celebração do termo de parceria, estes
deverão ser transferidos ao Estado, ao término da vigência do
instrumento, se sua depreciação acumulada for menor que sessenta
por cento do seu valor original, conforme estabelecido em decreto.

§ 4º - A aquisição de bens móveis ou imóveis com recursos
provenientes da celebração do termo de parceria será precedida de
autorização do órgão estatal parceiro.

....
Art. 25 - A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão permitirá

o acesso a todas as informações pertinentes às OSCIPS inclusive
disponibilizando ao interessado a consulta por meio eletrônico.

....
Art. 28 - Correrão à conta das dotações orçamentárias próprias dos

órgãos interessados, consoante se dispuser em decreto, as despesas
de deslocamento, de alimentação e de pousada dos colaboradores
eventuais à Administração Pública Estadual.”.

Art. 2º - O § 1º do art. 1º da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de
2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - ....
§ 1º - Integram ainda o Quadro Geral de Cargos de Provimento em

Comissão a que se refere o caput os cargos constantes nos Quadros
Específicos de que tratam os arts. 81 e 82 da Lei Complementar nº 30,
de 10 de agosto de 1993; o art. 26 da Lei nº 15.293, de 5 de agosto de
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2004; os arts. 8º-D e 8º-E da Lei nº 15.301, de 10 de agosto de 2004;
o art. 12 da Lei nº 6.762, de 23 de dezembro de 1975; o art. 1º da Lei
nº 6.499, de 4 de dezembro de 1974, os Cargos de Natureza Especial
e os Cargos integrantes do Quadro do Tesouro Estadual, constantes
dos Anexos VIII e IX desta Lei Delegada, respectivamente.

....”.
Art. 3º - O § 1º do art. 8º da Lei Delegada nº 174, de 2007 passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 8º - ....
§ 1º - As funções a que se refere o caput são graduadas em nove

níveis, em razão da complexidade das atribuições e considerados os
indicadores a que se referem os incisos I e II do § 1º do art. 3º desta
Lei Delegada.

....”.
Art. 4º - Os dispositivos abaixo relacionados da Lei Delegada nº 123,

de 25 de janeiro de 2007, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º - ....
IX - ....
d) Superintendências Regionais da Fazenda, em número de até dez;
....
Art. 4º - Serão estabelecidas em decreto:
I - a localização das Superintendências Regionais da Fazenda;
II - a localização, a abrangência e a subordinação das unidades

integrantes da estrutura orgânica complementar das
Superintendências Regionais da Fazenda;

III - a classificação das Unidades de que trata o inciso II, segundo
padrões de planejamento geo-econômico e outras variáveis de
natureza tributária e fiscal.

....”.
Art. 5º - O art. 6º da Lei nº 11.456, de 25 de abril de 1994, passa a

vigorar acrescido dos seguintes parágrafos §§ 1º e 2º:
“Art. 6º - ....
§ 1º - A gratificação de que trata o caput será atribuída

exclusivamente aos servidores ocupantes de cargos de provimento
efetivo das carreiras de que tratam os incisos XI, XII e XIII do art. 1º da
Lei nº 15.468, de 13 de janeiro de 2005.
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§ 2º - O servidor de que trata o § 1º não fará jus a gratificação de
que trata o caput se estiver em exercício de cargo de provimento em
comissão ou designado para função gratificada.”.

Art. 6º - Os valores da Vantagem Temporária Incorporável, de que
trata a Lei nº 15.787, de 27 de outubro de 2005, devida aos cargos de
provimento em comissão dos Quadros Específicos de que tratam o
art. 26 da Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004, os arts. 8º-D e 8º-E
da Lei nº 15.301, de 10 de agosto de 2004, o art. 1º da Lei nº 6.499,
de 4 de dezembro de 1974, e de Natureza Especial de que trata o os
§§ 1º e 2º do art. 1º da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007
são os constantes do Anexo I desta lei.

Parágrafo único - Os valores da VTI são devidos aos ocupantes dos
cargos especificados no caput a partir de 1º de fevereiro de 2007.

Art. 7º - O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo
nomeado para o exercício de cargo de provimento em comissão
constante dos Quadros Específicos de que tratam o art. 26 da Lei nº
15.293, de 5 de agosto de 2004, os arts. 8º-D e 8º-E da Lei nº 15.301,
de 10 de agosto de 2004, e art. 1º da Lei nº 6.499, de 4 de dezembro
de 1974, poderá optar:

I - pela remuneração do cargo de provimento em comissão; ou
II - pela remuneração de seu cargo efetivo acrescida de vinte por

cento da remuneração do cargo de provimento em comissão.
Parágrafo único - parcela de vinte por cento a que se refere o inciso

II do caput não se incorporará à remuneração do servidor nem servirá
de base para o cálculo de qualquer outra vantagem, salvo a
decorrente de adicional por tempo de serviço adquirido até a data a
promulgação da Emenda à Constituição da República nº 19, de 1998,
de gratificação natalina e de adicional de férias.

Art. 8º - Ficam extintos os cargos de Chefe de Escritório de
Representação do Governo do Estado de Minas Gerais em São Paulo
e no Rio de Janeiro, de que trata o art. 3º da Lei nº 11.432, de 19 de
abril de 1994.

Art. 9º - Ficam criados, no Quadro Geral de Cargos de Provimento
em comissão, de que trata o art. 1º da Lei Delegada nº 174, de 26 de
janeiro de 2007, dois cargos DAD-9, com lotação nos Escritórios de
Representação do Governo do Estado de Minas Gerais em São Paulo
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e no Rio de Janeiro.
§ 1º - Em decorrência do disposto no caput, os itens IV.2.11.10 e

IV.2.11.12 do Anexo IV.2 da Lei Delegada nº 174, de 2007, passam a
vigorar na forma constante do Anexo II desta Lei.

§ 2º - Em virtude do disposto no caput as linhas “Escritório de
Representação do Governo do Estado de Minas Gerais em São
Paulo” e “Escritório de Representação do Governo do Estado de
Minas Gerais no Rio de Janeiro” do Anexo IV.1 da Lei Delegada nº
174, de 2007, ficam substituídas pelas constantes do Anexo III desta
Lei.

§ 3º - Os cargos a que se refere o caput e a respectiva forma de
recrutamento serão identificados em decreto, observado o disposto no
art. 6º da Lei Delegada nº 174, de 2007.

Art. 10 - Altera o inciso VIII do art. 3º, da Lei Delegada nº 120 de 25
de janeiro de 2007, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º - ....
VIII - Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Mulheres –

CEPAM;
.....”.
Art. 11 - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar a composição

do Conselho de Coordenação Cartográfica – CONCAR, instituído nos
termos da Lei nº 10.626, de 16 de janeiro de 1992, respeitado o
equilíbrio de representação em vigor até a publicação desta Lei.

Art. 12 - Esta em lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 13 - Ficam revogados:
I - o parágrafo único do art. 4º da Lei nº 14.870, de 16 de dezembro

de 2003;
II - o parágrafo único do art. 10 da Lei Delegada nº 174, de 26 de

janeiro de 2007; e
III - o art. 22 da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007.

Anexo I
(a que se refere o art. 2º da Lei nº , de de de 2007)

  * -  A Tabela referente ao item 1 - Valor da VTI de cargos do Quadro
Geral de Cargos de Provimento em Comissão da Administração Direta
do Poder Executivo - 1.1 - Cargos de Natureza Especial foi publicada
no “Diário do Legislativo” de 20.9.2007.
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  * -  A Tabela referente ao item 1.2 - Quadro de cargos de provimento
em comissão específicos da Secretaria de Estado de Educação - 1.2.1
- Diretor de Escola foi publicada no “Diário do Legislativo” de
20.9.2007.
  * -  A Tabela referente ao item 1.3 - Quadro de cargos de provimento
em comissão específicos da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais
foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20.9.2007.

Anexo II
(a que se refere o § 1º do art. 9º da Lei nº , de de de 2007)

IV.2 - QUANTITATIVOS DE CARGOS DE PROVIMENTO EM
COMISSÃO ATRIBUÍDOS AOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO
(a que se refere o § 3º do art. 2º da Lei Delegada nº 174, de 26 de

janeiro de 2007)
  * -  A Tabela referente ao item IV.2.11.10 - Escritório de
Representação do Governo do Estado de Minas Gerais em São Paulo
foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20.9.2007.
  * -  A Tabela referente ao item IV.2.11.12 - Escritório de
Representação do Governo do Estado de Minas Gerais no Rio de
Janeiro foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20.9.2007.

Anexo III
(a que se refere o § 2º do art. 9º da Lei nº , de de de 2007)

“Anexo IV
QUANTITATIVOS DE VALORES UNITÁRIOS E CARGOS DE

PROVIMENTO EM COMISSÃO
  * -  A Tabela referente ao item IV.1 - Quantitativos de Unidades de
Valor Atribuídos aos Órgãos do Poder Executivo - (a que se referem o
§ 2º do art. 2º, o § 4º do art. 8º, o § 2º do art. 14 e o inciso I do § 1º do
art. 16 da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007) foi publicada
no “Diário do Legislativo” de 20.9.2007.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM Nº 97/2007

Belo Horizonte, 13 de setembro de 2007.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
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Encaminho a Vossa Excelência para exame e deliberação dessa
Egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que altera a Lei nº
14.940, de 29 de dezembro de 2003, que institui o Cadastro Técnico
Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais e a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental
do Estado de Minas Gerais (TFAMG) e dá outras providências.

Por entendê-la relevante para melhor compreensão do conteúdo do
Projeto faço anexar a Exposição de Motivos elaborada pelo Secretário
de Estado de Fazenda.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor à
elevada análise de seus Nobres Pares, o projeto em questão.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.
Belo Horizonte, 12 de setembro de 2007.
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Minas Gerais.
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência minuta de

anteprojeto de lei dispondo sobre alterações na Lei nº 14.940, de
2003, com o objetivo de:

- adequar os valores de receita bruta das microempresas e
empresas de pequeno porte, antes parametrizados com os valores da
Lei Estadual nº 15.219/04 (Simples Minas), com os valores previstos
na Lei Complementar Federal nº 123, de 2006 (Simples Nacional);

- esclarecer que, para efeito de enquadramento do porte do
contribuinte (microempresa, empresa de pequeno, médio ou grande
porte) na tabela de incidência da taxa, será considerado o somatório
das receitas brutas de todos os estabelecimentos do contribuinte,
evitando, assim, o inadimplemento da taxa em relação ao
estabelecimento que não aufira receita, mas exerça “atividade
potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos naturais”.

- alterar o texto do caput do artigo 8º, estabelecendo que os valores
em UFEMG previstos no Anexo III da Lei são os vigentes na data do
vencimento do tributo, e não os vigentes na data do pagamento,
evitando, assim, dupla cobrança de encargos moratórios, quando do
pagamento em atraso. Essa alteração já foi realizada nos diversos
tributos previstos na Lei 6.763/75.

Na oportunidade, reiteramos os protestos de elevada estima e
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consideração.
Simão Cirineu Dias, Secretário de Estado de Fazenda.

PROJETO DE LEI Nº 1.583/2007
Altera a Lei nº 14.940, de 29 de dezembro de 2003, que institui o

Cadastro Técnico Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e a Taxa de Controle e
Fiscalização Ambiental do Estado de Minas Gerais (TFAMG) e dá
outras providências.

Art. 1º - A Lei nº 14.940, de 29 de dezembro de 2003, passa a
vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 2º - (...)
I - microempresa a pessoa jurídica ou o empresário, assim definido

na Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que tiver receita
bruta anual igual ou inferior a R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil
reais);

II - empresa de pequeno porte a pessoa jurídica ou o empresário,
assim definido na Lei Federal nº 10.406, de 2002, que tiver receita
bruta anual superior a R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e
igual ou inferior a R$2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil
reais);

III - empresa de médio porte a pessoa jurídica ou o empresário,
assim definido na Lei Federal nº 10.406, de 2002, que tiver receita
bruta anual superior a R$2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos
mil reais) e igual ou inferior a R$12.000.000,00 (doze milhões de
reais);

(...)
§ 1º - Para efeito de enquadramento nos incisos do “caputu” deste

artigo e na tabela constante do Anexo III desta Lei, será considerado o
somatório das receitas brutas de todos os estabelecimentos do
contribuinte.

§ 2º - Cabe ao regulamento ajustar os valores de receita bruta anual
a que se referem os incisos do “caput” deste artigo com o previsto na
Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Art. 8º - A TFAMG é devida por estabelecimento e tem por base de
cálculo os valores constantes no Anexo III desta Lei, expressos em
UFEMG vigente na data do vencimento.
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...............................
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,

produzindo efeitos a partir de 1º de julho de 2007.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM Nº 98/2007

Belo Horizonte, 13 de setembro de 2007.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

Egrégia Assembléia Legislativa, Projeto de Lei que altera a Lei nº
14.941, de 29 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Imposto
sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Quaisquer Bens ou
Direitos.

Por entendê-la relevante para melhor compreensão do conteúdo do
Projeto, faço anexar a Exposição de Motivos elaborada pelo
Secretário de Estado de Fazenda.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor à
elevada análise de seus Nobres Pares o projeto em questão.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Minas Gerais.
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência minuta de

anteprojeto de lei dispondo sobre alterações da Lei nº 14.941, de 29
de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Imposto sobre Transmissão
“Causa Mortis” e Doação de Quaisquer Bens e Direitos - ITCD.

As alterações da Lei do ITCD têm o intuito de ajustar os
procedimentos de inventário e partilha de bens em face de separação
e dissolução de união estável às prescrições da Lei Federal nº 11.441,
de 2007, e simplificar a tributação com as seguintes medidas:

1 - esclarecer que será devido ao Estado de Minas Gerais o imposto
relativo à transmissão de bens móveis quando o falecido teve seu
último domicílio no Estado, na hipótese em que o inventário se
processar extrajudicialmente (art. 1º, § 2º, V);
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2 - vincular a isenção das transmissões “causa mortis” ao valor do
monte partilhável, facilitando o enquadramento e atingindo
efetivamente o objetivo de alcançar os montes transmitidos compostos
de um único imóvel de valor equivalente ao utilizado pela população
de baixa renda, (R$51.240,00 - cinqüenta e um mil duzentos e
quarenta reais);

3 - inserir presunção de valor do quinhão para o efeito de tributação,
resolvendo os casos ds transmissões “causa mortis” cuja conclusão
da partilha excede o prazo para pagamento do imposto cento oitenta
dias;

4 - definir claramente que o valor do imposto devido pelos herdeiros
individualmente corresponde ao resultado da aplicação da alíquota
sobre o quinhão recebido evitando, com isso, o entendimento de que
a alíquota é definida em razão do valor total do monte transmitido pelo
falecido;

5 - revoga o art. 27, que trata da penalidade aplicada ao
descumprimento do prazo para requerer o inventário, em face de sua
inadequação ao inventário extrajudicial (art. 3º, II, da minuta).

Na oportunidade, reiteramos os protestos de elevada estima e
consideração.

Simão Cirineu Dias, Secretário de Estado de Fazenda.
PROJETO DE LEI Nº 1.584/2007

Altera a Lei nº 14.941, de 29 de dezembro de 2003, que dispõe
sobre o Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de
Quaisquer Bens ou Direitos.

Art. 1º - Os dispositivos a seguir relacionados da Lei nº 14.941, de
29 de dezembro de 2003, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)
§ 2º - (...)
V - o inventário e a partilha forem efetivados por escritura pública, se

o autor da herança teve seu último domicílio no Estado.”
(...)
Art. 3º - (...)
I - a transmissão “causa mortis”:
a) cujo monte partilhável seja composto de um único imóvel ou de

fração ideal, cujo valor total do imóvel seja de até 30.000 (trinta mil)
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UFEMG, desde que não tenham sido transmitidos outros bens ou
direitos além dos previstos na alínea “b” deste inciso;

b) de roupa e utensílio agrícola de uso manual, bem como de móvel
e aparelho de uso doméstico que guarneçam as residências
familiares;

(...)”
Art. 4º - A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou

direito recebido em face de sucessão legítima ou testamentária ou de
doação, expresso em moeda corrente nacional e em seu equivalente
em UFEMG.

(...)
§ 4º - Na transmissão “causa mortis”, para o efeito de obtenção da

base de cálculo do imposto antes da partilha, presume-se como valor
do quinhão:

I - do herdeiro legítimo, o valor do monte subtraído o valor testado,
dividido pelo número de herdeiros;

II - do herdeiro testamentário, o valor do bem legado ou o valor da
quota testada.

§ 5º - O pagamento do imposto utilizando-se da presunção a que se
refere o § 4º:

I - dará lugar à restituição do valor eventualmente pago a maior,
verificado por ocasião da partilha;

II - não ensejará diferença de imposto a recolher, salvo na hipótese
em que forem apurados bens e direitos não considerados por ocasião
do pagamento.

Art. 10 - (...)
§ 2º - Para efeito de determinação das alíquotas, considera-se o

valor total do quinhão recebido pelo herdeiro, legatário ou donatário,
independentemente de onde estejam situados os bens imóveis,
inclusive na hipótese de:

(...)”
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Fica revogado o art. 27 da Lei nº 14.941, de 29 de dezembro

de 2003.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
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Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM Nº 99/2007
Belo Horizonte, 13 de setembro de 2007.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

Egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que altera a Lei nº
6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação
tributária do Estado de Minas Gerais.

Por entendê-la relevante para melhor compreensão do conteúdo do
projeto faço anexar a Exposição de Motivos elaborada pelo Secretário
de Estado de Fazenda.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor à
elevada análise de seus Nobres Pares, o projeto em questão.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Minas Gerais.
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência minuta de

anteprojeto de lei dispondo sobre as seguintes alterações de
dispositivos da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, relativos ao
ICMS e às taxas estaduais:

1 - prevê a antecipação do ICMS na hipótese de aquisição, por
microempresa ou empresa de pequeno porte, de mercadoria
destinada à comercialização ou industrialização, relativamente à
diferença entre a alíquota incidente na aquisição e a alíquota interna,
com o intuito de igualar a tributação dos produtos advindos de outra
unidade da Federação com os produtos mineiros, evitando estimular
as aquisições interestaduais ou importações do exterior (art. 6º, § 5º,
“f”).

2 - permite ao Poder Executivo reduzir para até 0% o ICMS devido
pelas saídas de mercadoria de propriedade do cooperado ou
associado e a ele destinada, quando promovida pela cooperativa ou
associação de que faça parte, detentoras de inscrição coletiva (art. 12,
§ 42) e isenta da taxa de expediente a que se refere o subitem 2.1 da
Tabela A a análise de pedido de regime especial (art. 91, § 3º, I, “b”),
visando possibilitar a concessão de tratamento simplificado de
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apuração do imposto aos produtores vinculados a essas entidades,
inclusive aos produtores artesanais;

3 - estende o tratamento tributário de que trata o inciso I do “caput”
do art. 20-D a outros produtores rurais, nas hipóteses, na forma e nas
condições definidas em regulamento, visando simplificar a tributação
de seus produtos (parágrafo único do art. 20-D);

4 - para estimular as aquisições das indústrias mineiras, autoriza o
Poder Executivo a reduzir a carga tributária de portas e janelas, e
seus caixilhos, alizares e soleiras, de alumínio, tanques isotérmicos
rodoviários para transporte de leite, transformadores de dielétrico
líquido (art. 12, § 24) e tubos de aço (art. 12, § 40);

5 - para possibilitar a concorrência eqüitativa dos contribuintes
mineiros com contribuintes de outras unidades da Federação, autoriza
o Poder Executivo a reduzir a carga tributária das seguintes
mercadorias:

a) para sete por cento (art.12, § 31):
granito, mármore e outras pedras ornamentais; solução parenteral

(soros); iogurte; queijo “petit suisse”; leite fermentado;
b) para doze por cento (art. 12, § 30): eletrodutos e seus acessórios,

de plástico, ferro ou aço; telhas de até cinco milímetros de espessura,
de fibrocimento; ladrilhos e placas de cerâmica para pavimentação ou
revestimento; vidros planos, ainda que beneficiados, temperados ou
laminados; conversores estáticos; aparelhos para interrupção,
seccionamento, proteção, derivação ou conexão de circuito elétrico;
quadros, painéis, consoles, cabinas, armários de uso elétrico e suas
partes; fios, cabos e outros condutores, para usos elétricos, mesmo
com peças de conexão, de cobre ou alumínio; fita e cartucho de tinta e
de toner para impressora; disquete e outras mídias para gravação;
bobina de papel de largura não superior a oito centímetros; caneta
esferográfica; painéis de madeira industrializada, antes relacionados
no § 21, e outras chapas folhas, películas, tiras e lâminas de plástico,
prego e revestimento de pavimento de polímeros de cloreto de vinila;
bucha vegetal “in natura”; mercadorias destinadas a órgão público,
hospitais, clínicas e assemelhados, não contribuintes do imposto (art.
12, § 41);

6 - prorroga para até 31 de dezembro de 2008 o prazo da
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autorização ao Poder Executivo para reduzir a carga tributária para
tanque resfriador de leite visando manter o incentivo à atividade
leiteira (art. 12, § 34);

7 - para possibilitar a adoção de carga tributária aproximada da
aplicável aos produtos que compõem os “kits”, autoriza o Poder
Executivo a adotar carga proporcional nas operações internas quando
compostos de itens submetidos a diferentes tratamentos tributários
(art. 12, § 39);

8 - para evidenciar a inclusão na base de cálculo do ICMS nas
operações com energia elétrica de todos os valores cobrados do
recebedor, ajusta a redação do § 22 do art. 13 da Lei nº 6.763, de
1975;

9 - altera a redação do §1º do art. 20-K para corrigir distorção
verificada na redação atual, que permite a transferência da mercadoria
resultante da industrialização do leite para comercialização por outro
estabelecimento da mesma empresa em outro Estado (cuja base de
cálculo do imposto corresponde ao custo da mercadoria) de modo que
a tributação do valor agregado seja auferida por outra unidade da
Federação. Ocorre que a maioria das indústrias de laticínios não tem
condições de comercializar diretamente de Minas Gerais toda a sua
produção. Será necessário, pois, mediante regime especial, definir um
cronograma e compromisso de aumento gradativo do índice de
comercialização no Estado, permitindo que Minas Gerais efetivamente
aufira a tributação do agregado. Também, como não havia previsão
de regime especial para o período a partir de 1º de janeiro de 2006 até
a data da concessão do regime especial, será necessário que este
convalide os procedimentos até então adotados pelo contribuinte (art.
3º da minuta);

10 - em face das dúvidas existentes a respeito da responsabilidade
pelo crédito tributário devido pelas pessoas jurídicas cindidas, ajusta a
redação aplicando o mesmo tratamento utilizado pela legislação
federal (art. 21-A);

11 - para incentivar a produção mineira e adequar o tratamento
tributário previsto para as operações com cachaça e aguardente de
cana, antes amparadas pelo Simples Minas, permite o Poder
Executivo a reduzir a carga tributária para até 12% (doze por cento)
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para essas operações, considerando a sua exclusão, com a edição do
Simples Nacional, dos benefícios então concedidos às pequenas
empresas (art. 12, § 43).

12 - visando permitir ao Poder Executivo simplificar o tratamento
tributário de setores não contemplados pelo Simples Nacional, prevê a
faculdade de substituição do sistema normal de apuração do ICMS
por compensação de percentual fixo de crédito (art. 29, § 2º);

13 - ajusta a redação do inciso III do art. 32-A, para estender o
tratamento tributário ali previsto ao papel destinado à fabricação de
embalagens de papelão ondulado;

14 - estende aos produtores rurais e respectivas cooperativas o
tratamento tributário de crédito presumido do ICMS de até 100% (cem
por cento) nas operações promovidas com arroz e feijão, atualmente
concedido aos estabelecimentos industriais (art. 32-B, I);

15 - inclui entre os documentos ideologicamente falsos aqueles
emitidos por contribuinte que se inscreveram no Estado utilizando-se
de dados falsos (art. 39, § 4º, “a.5”);

16 - inclui hipótese em que o estabelecimento poderá ser submetido
a regime especial de fiscalização, vinculada aos antecedentes fiscais
dos sócios que justifiquem a adoção da medida (art. 52);

17 - as inclusões dos §§ 11 e 12 no art. 53 têm o intuito de estimular
o cumprimento da obrigação acessória necessária ao trabalho da
administração tributária;

18 - a inclusão dos incisos IV e V no § 7º do art. 24 visa coibir
irregularidades que interferem de forma negativa na política estadual
de fomento ao desenvolvimento econômico, com reflexos na
economia de mercado, especialmente a concorrência desleal.
Referidas irregularidades lesam, também, o Erário e, por conseguinte,
toda a coletividade.

19 - o acréscimo do inciso XXXVI e do § 3º no art. 54 possibilita
aplicar aos usuários de bombas eletrônicas em tanques dos postos
revendedores, distribuidores e destilarias (hoje, maioria) as mesmas
penalidades aplicadas aos usuários de ECF cuja tecnologia é
equivalente;

20 - o acréscimo do inciso XXXVII no art. 54 e do inciso XVIII no art.
16 tem função de dar efetividade ao controle fiscal viabilizado por
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meio da lacração de veículos, estabelecimentos, equipamentos e
documentos, que na prática tem o efeito de, também, inibir o furto e a
adulteração de mercadoria;

21 - o acréscimo do inciso XXXVIII no art. 54 prevê penalidade
específica para a situação em que o contribuinte usufrui da imunidade
tributária prevista para exportação, sem comprovar que a mercadoria
foi efetivamente destinada ao exterior no prazo e na forma
estabelecidos pelo Fisco;

22 - o inciso XXIX do art. 55 prevê a penalidade por comercializar
em território mineiro a mercadoria em trânsito neste Estado quando
não ocorrido o registro de sua saída deste Estado no prazo fixado em
decreto. Entretanto, na maioria das vezes, intercepta-se o
transportador em território mineiro, antes do prazo, sem que esteja de
posse da mercadoria, porque esta já foi comercializada no território do
Estado. Em face disso, é necessário alterar a descrição da infração
para possibilitar o efetivo combate à internalização de mercadoria
destinada a outra unidade da Federação;

23 - embora a Lei Complementar nº 87, de 1996, estabeleça em seu
art. 11, I, "d", que o local da operação ou da prestação, para efeitos da
cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável, é
aquele em que ocorrer a entrada física da mercadoria ou bem
importado do exterior, importadores mineiros têm utilizado, de forma
sofisticada, a chamada “triangulação na importação” para se
beneficiarem de incentivos fiscais não autorizados pelo Conselho
Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), acarretando sérios
prejuízos ao Estado de Minas Gerais.

Em razão de tais benefícios fiscais, o volume de importações
realizadas por Minas Gerais reduziu significativamente nos últimos
anos se comparado com o progressivo crescimento de importações
realizadas em Estados onde ocorre o desembaraço e “venda” de
mercadorias de origem estrangeira. Na “triangulação” a importação é
feita por interposta empresa em outro Estado, especializada em
comércio exterior e cadastrada em fundo que disponibiliza
financiamento para apoio a empresas que realizem operações de
comércio exterior, tributadas com ICMS devido ao Estado que oferece
o benefício fiscal e financeiro. A interposta empresa em outro Estado,
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geralmente, possui, também, interposto armazém localizado em Zona
Secundária, para quem é “vendida” a mercadoria ou bem importado.
O interposto “armazém”, por sua vez, ao fazer a remessa da
mercadoria ou bem importados para o real importador em Minas
Gerais, com o destaque do ICMS, causa o prejuízo a este Estado que,
além de não receber o imposto que lhe caberia pela entrada da
mercadoria ou bem importados do exterior, suporta o crédito do ICMS
destacado na operação interestadual.

Ademais, a mercadoria ou bem são transportados para Minas Gerais
no mesmo estado em que se encontravam no porto ou aeroporto,
exceto no que se refere às marcações e etiquetagem das
embalagens, que geralmente são arrancadas ou tornadas ilegíveis.

Para conter tal comportamento lesivo ao Estado de Minas Gerais,
está sendo incluído no art. 55, inciso XXXIV, penalidade dirigida a
essa simulação;

24 - ajusta a isenção prevista no art. 91, § 1º, adequando-a às
alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 123, de 2006
(Simples Nacional);

25 - permite ao Poder Executivo conceder isenção ou reduzir as
taxas de expediente vinculadas a serviços disponibilizados pela
Secretaria de Estado de Fazenda pela internet (art. 91, § 6º),
considerando a redução dos custos desses serviços à medida dessa
liberação;

26 - ajusta a redação do § 5º do art. 113, no que se refere à taxa de
segurança pública relacionada a eventos, para definir os serviços que
necessitam de requerimento formal do interessado anteriormente à
sua prestação;

27 - limita as hipóteses para as quais o contribuinte deverá estar em
condições de obter certidão de débitos tributários negativa para
inscrição estadual, alteração cadastral de sócios e reativação de
inscrição às situações previstas em regulamento;

28 - inclui o art. 219-A para indicar as hipóteses em que a certidão
de débitos tributários será positiva com efeito negativo;

29 - para compensar as possíveis perdas de arrecadação decorrente
da redução da carga tributária das mercadorias listadas acima, unifica
a alíquota relativa ao serviço de comunicação em 25%, aplicada
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atualmente apenas para o serviço de comunicação na modalidade de
telefonia (Tabela F, item 10) e, ainda, para igualar a carga tributária do
solvente à gasolina e desestimular a adição do mesmo ao
combustível, aumenta também para 25% a alíquota do ICMS do
produto (Tabela F, itens 11 e 12);

30 - autoriza o Poder Executivo a reduzir a até 12% as operações
com álcool combustível para fins carburante, promovidas pela usina
com destino à empresa distribuidora. O limite fixado para redução,
12% (doze por cento), atende à disposição constitucional determinada
pelo art. 155 da Constituição da República, e não configura renúncia
de receita, visto que atinge apenas a fase intermediária da cadeia
produtiva (art. 12, § 44);

31 - autoriza o Poder Executivo a conceder, ao contribuinte que
promova operação de venda de produtos com carga tributária superior
à devida na saída imediatamente subseqüente com o mesmo produto,
sistema de compensação tributária que anule a distorção financeira
concorrencial provocada pelo estorno de crédito na aquisição desses
produtos por seus adquirentes, na forma, no prazo e nas condições
definidas em regulamento, visando dar tratamento isonômico às
operações internas em relação às operações oriundas de outras
unidades da Federação com produtos alcançados por benefícios
fiscais que acabam provocando tais distorções (art. 32-F);

32 - o artigo 4º da minuta trata de programa de parcelamento de
débitos do ICM/ICMS, com autorização para reduções das multas
punitivas e moratórias, nos termos dos Convênios ICMS 51 e 107, de
2007.

33 - revoga os seguintes dispositivos da Lei 6.763, de1975 (art. 7º
da minuta):

o inciso XVII do art. 7º, para ajustar a redação da Lei à ultima
alteração introduzida no § 7º do mesmo artigo, pela Lei nº 14.699, de
6 de agosto de 2003;

o inciso IV do art. 120-A, para ajustar a redação da Lei à ultima
alteração introduzida pela Lei nº 15.956, de 29 de dezembro de 2005;

o art. 230, em face da extinção da Agência Estadual de Regulação
dos Serviços Públicos de Minas Gerais - ARSEMG pela Lei nº 13.869,
de 2001.
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O impacto anual projetado na arrecadação do ICMS compreende
renúncia de receita de R$ 74.014.957,98, acarretada pela redução da
carga tributária incidente sobre aqueles produtos que terão sua carga
tributária reduzida, o que, para atender o que preceitua o art. 14 da Lei
de Responsabilidade Fiscal, está sendo compensada com o
incremento na arrecadação em razão dos aumentos de alíquota
relativa às prestações de serviço de comunicação e às operações com
solventes, em R$ 74.169.060,48.

Na oportunidade, reiteramos os protestos de elevada estima e
consideração.

Simão Cirineu Dias, Secretário de Estado de Fazenda.
PROJETO DE LEI Nº 1.585/2007

Altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a
legislação tributária do Estado de Minas Gerais.

Art. 1º - A Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar
com as seguintes alterações:

“Art. 6º - (...)
§ 5º - (...)
f) aquisição, por microempresa ou empresa de pequeno porte, de

mercadoria destinada a comercialização ou industrialização,
relativamente à diferença entre a alíquota de aquisição e a alíquota
interna.

Art. 12 - (...)
§ 21 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma e nas condições

previstas em regulamento, a reduzir para até 12% (doze por cento) a
carga tributária nas operações internas promovidas por
estabelecimento industrial com móveis, assentos, colchões, estofados,
espumas e mercadorias correlatas.

(...)
§ 24 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condições previstos em regulamento, a reduzir para até 12% (doze
por cento) a carga tributária nas operações promovidas por
estabelecimento industrial com as seguintes mercadorias:

(...)
XIX - portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, de

alumínio;
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XX - tanques isotérmicos rodoviários para transporte de leite;
XXI - transformadores de dielétrico líquido.
(...)
§ 30 - (...)
XXIV - eletrodutos e seus acessórios, de plástico, ferro ou aço;
XXV - telhas de até cinco milímetros de espessura, de fibrocimento;
XXVI - ladrilhos e placas de cerâmica para pavimentação ou

revestimento;
XXVII - vidros planos, ainda que beneficiados, temperados ou

laminados;
XXVIII - conversores estáticos;
XXIX - aparelhos para interrupção, seccionamento, proteção,

derivação, ligação ou conexão de circuito elétrico;
XXX - quadros, painéis, consoles, cabinas, armários e outros

suportes com dois ou mais aparelhos relacionados no inciso XXIX
deste parágrafo;

XXXI - partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente
destinadas aos aparelhos relacionados nos incisos XIX e XXX deste
parágrafo;

XXXII - fios, cabos e outros condutores, para usos elétricos, mesmo
com peças de conexão, de cobre ou alumínio;

XXXIII - painéis de madeira industrializada, outras chapas folhas,
películas, tiras e lâminas de plástico, pregos e revestimento de
pavimento de polímeros de cloreto de vinila;

XXXIV - cartucho de tinta para impressora;
XXXV - cartucho de toner para impressora;
XXXVI - fita para impressora;
XXXVII - disquete e outras mídias para gravação;
XXXVIII - bobina de papel de largura não superior a oito centímetros;
XXXIX - caneta esferográfica;
XL - bucha vegetal “in natura”.
§ 31 - (...)
VII - granito, mármore, ardósia e outras pedras ornamentais;
(...)
X - solução parenteral;
XI - iogurte;
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XII - queijo “petit suisse”;
XIII - leite fermentado.
(...)
§ 34 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condições previstas em regulamento, a reduzir para até 0% (zero por
cento) a carga tributária nas operações internas promovidas por
estabelecimento industrial, até 31 de dezembro de 2008, com tanque
resfriador de leite (tanque de expansão) destinado ao armazenamento
de leite por estabelecimento de produtor rural.

(...)
§ 39 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condições previstas em regulamento, a adotar carga tributária
proporcional nas operações internas com “kit” composto de itens que
estejam individualmente submetidos a cargas tributárias distintas.

§ 40 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas
condições previstas em regulamento, a reduzir para até 12% (doze
por cento) a carga tributária nas operações internas com tubos de aço
promovidas por estabelecimento industrial com destino à empresa de
construção civil.

§ 41 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas
condições previstas em regulamento, a reduzir para até 12% (doze
por cento) a carga tributária nas operações com mercadorias
destinadas a órgão público, hospitais, clínicas e assemelhados, não
contribuintes do imposto.

§ 42 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas
condições previstas em regulamento, a reduzir para até 0% (zero por
cento) a carga tributária na operação interna com mercadoria de
propriedade do cooperado ou associado e a ele destinada, quando
promovida pela cooperativa ou associação de que faça parte,
instituídas para cumprir as obrigações tributárias em nome de seus
filiados e detentoras de inscrição coletiva no cadastro de contribuintes
do ICMS, nos termos do regulamento.

§ 43 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas
condições previstos em regulamento, a reduzir para até 12% (doze
por cento) a carga tributária nas operações promovidas por
estabelecimento industrial com cachaça e aguardente de cana.
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§ 44 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas
condições previstas em regulamento, a reduzir para até 12% (doze
por cento) a carga tributária nas operações internas com álcool para
fins carburante, promovidas pela usina com destino às empresas
distribuidoras.

Art. 13 - (...)
§ 22 - A base de cálculo do imposto devido pelas empresas

distribuidoras de energia elétrica (estabelecimento gerador e agente
de comercialização), responsáveis pelo pagamento do imposto
relativamente às operações anteriores e posteriores, na condição de
contribuinte substituto, é o valor da operação da qual decorra a
entrega do produto ao consumidor, nele computadas as subvenções e
todos os encargos relacionados ao fornecimento de energia elétrica
cobrados do recebedor, mesmo que devidos a terceiros.

(...)
Art. 16 - (...)
XVIII - manter a integridade de todos os lacres apostos em

estabelecimentos, veículos, equipamentos e documentos, quando
obrigatórios, inclusive em razão de ação de fiscalização ou regime
especial.

(...)
Art. 20-D - (...)
Parágrafo único - O tratamento tributário de que trata o inciso I do

caput poderá ser estendido a outros produtores rurais, nas hipóteses,
na forma e nas condições definidas em regulamento.

Art. 20-K - (...)
§ 1º - Quando se tratar de transferência de mercadoria para

estabelecimento pertencente ao mesmo titular localizado em outro
Estado, os benefícios mencionados neste artigo somente se aplicam
nas hipóteses autorizadas em regime especial concedido pela
Secretaria de Estado de Fazenda.

(...)
Art. 21-A - Respondem solidariamente pelo crédito tributário da

sociedade cindida:
I - as sociedades que receberem parcelas do patrimônio da

sociedade extinta por cisão;
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II - a própria sociedade cindida e a sociedade que absorver parcela
do seu patrimônio, no caso de cisão parcial.

Art. 24 - (...)
§ 7° - (...)
IV - feitas as verificações na forma prevista em regulamento, ficar

comprovada:
a) a identificação incorreta, falta ou recusa de identificação dos

controladores ou beneficiários de empresas de investimento sediadas
no exterior, que figurem no quadro societário de empresa envolvida
em ilícitos fiscais;

b) a indicação de dados cadastrais falsos;
V - em caso de estabelecimento de comércio varejista de

combustíveis e lubrificantes, assim entendidos os postos de álcool
combustível, gasolina, diesel e demais derivados do refino do
petróleo, nas seguintes hipóteses:

a) violação do dispositivo assegurador da inviolabilidade das
bombas de combustível (lacre), em desconformidade com a legislação
tributária;

b) reincidência na aquisição, distribuição, transporte, estocagem ou
revenda de combustível adulterado ou desconforme.

Art. 29 - (...)
§ 2º - O Poder Executivo, como medida de simplificação da

tributação, poderá facultar ao contribuinte adotar abatimento de
percentagem fixa a título de montante do imposto cobrado nas
operações e prestações anteriores.

Art. 32-A - (...)
III - nas saídas de estabelecimento industrial, destinadas a

contribuinte do imposto, de forma que a carga tributária resulte em, no
mínimo, 3,5% (três vírgula cinco por cento), de:

a) embalagens de papelão ondulado;
b) papel destinado à fabricação de embalagens de papelão

ondulado; e
c) papelão ondulado;
(...)
Art. 32-B - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder crédito

presumido do ICMS:
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I - de até 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações
de saída de arroz e de feijão promovidas por estabelecimento
industrial, por produtor rural ou por cooperativa de produtores;

(...)
Art. 32-F - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e

nas condições definidas em regulamento, a conceder, ao contribuinte
que promova operação de venda de produtos com carga tributária
superior à devida na saída imediatamente subseqüente com o mesmo
produto, sistema de compensação tributária que anule a distorção
financeira concorrencial provocada pelo estorno de crédito na
aquisição desses produtos por seus adquirentes.

Art. 39 - (...)
§ 4º - (...)
II - (...)
a) (...)
a.5 - de contribuinte que tenha obtido inscrição estadual ou alteração

cadastral com a utilização de dados falsos;
(...)
Art. 52 - (...)
XVI - revelar antecedentes fiscais que desabonem as pessoas

naturais ou jurídicas envolvidas, assim como suas coligadas ou
controladas, ou ainda seus sócios.

(...)
Art. 53 - (...)
§ 11 - As multas previstas nos incisos II a IV, no inciso VII, na alínea

“a” do inciso VIII, na alínea “a” do inciso IX e nos incisos XVI, XXIX,
XXXIII a XXXV do art. 54 e no inciso XXIV do art. 55 serão, além das
reduções previstas nos §§ 9º e 10, reduzidas a 50% (cinqüenta por
cento) do valor, caso seja sanada a irregularidade e efetuado o
pagamento integral no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias da
ciência do Auto de Infração.

§ 12 - Para fins de eficácia da redução a que se refere o § 11,
considera-se sanada a irregularidade quando a obrigação for
cumprida segundo os padrões estabelecidos pela legislação.

Art. 54 - (...)
XXXVI - por remover, substituir ou permitir a remoção ou a
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substituição de dispositivo de armazenamento do software básico ou
da memória fiscal de bomba para abastecimento de combustíveis ou
de instrumento de medição de volume, sem observar procedimento
definido na legislação tributária - 15.000 (quinze mil) UFEMGs por
equipamento;

XXXVII - por romper, falsificar, adulterar, inutilizar ou não utilizar
lacre, quando obrigado o seu uso em estabelecimentos, veículos,
equipamentos ou documentos - 15.000 UFEMGs por lacre;

XXXVIII - por deixar de entregar ao Fisco documento comprobatório
da efetiva exportação de mercadoria na forma definida em
regulamento e no prazo estabelecido pelo Fisco:

a) 100 (cem) UFEMGs por documento, quando se tratar de
microempresa, microprodutor rural ou produtor rural de pequeno porte;

b) 500 (quinhentas) UFEMGs por documento, nas hipóteses não
previstas na alínea "a".

(...)
§ 3º - As penalidades previstas nos incisos XV e XX a XXVIII

aplicam-se também quando as infrações estiverem relacionadas a
bomba para abastecimento de combustíveis ou a instrumento de
medição de volume exigido e controlado pelo Fisco.

Art. 55 - (...)
XXIX - por comercializar em território mineiro a mercadoria em

trânsito neste Estado, objeto de controle de mercadorias em trânsito,
quando não ocorrido o registro de sua saída deste Estado no prazo
fixado em decreto ou no momento em que se identificar, em território
mineiro, o transportador sem a mercadoria objeto do respectivo
controle Fiscal - 40% (quarenta por cento) do valor da operação;

(...)
XXXIV - por promover importação de mercadoria do exterior

mediante simulação de operação interestadual promovida por
interposta empresa localizada em outro Estado - 40% (quarenta por
cento) do valor da operação.

(...)
Art. 91 - (...)
§ 1º - A microempresa e o empreendedor individual de que trata a

Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006 ficam
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isentos do recolhimento das taxas previstas nos subitens 2.1, 2.3, 2.7,
2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16 e 2.19 da Tabela "A" anexa a
esta Lei.

(...)
§ 3º - (...)
I - da taxa prevista no subitem 2.1 da Tabela A anexa a esta Lei:
a) as hipóteses de análise em regime especial relativo a imposto

devido por substituição tributária;
b) a cooperativa ou a associação de produtores artesanais que

possuem inscrição coletiva no cadastro de contribuintes do ICMS;
(...)
§ 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir os valores ou

conceder isenção das taxas de expediente a que se refere o item 2 da
Tabela A vinculadas a serviços disponibilizados pela internet.

Art. 113 - (...)
§ 5º - Os serviços a que se referem os subitens 1.1, 1.3.1 e 1.3.2 da

Tabela B e os subitens 1.1, 1.2.1 e 1.2.2 da Tabela M anexas a esta
Lei, antes de serem prestados, dependem de requerimento formal do
interessado ou de seu representante legal, ocasião em que
comprovará o pagamento da respectiva taxa.

Art. 219 - (...)
§ 1º - (...)
III - nos casos previstos em regulamento, inscrição como

contribuinte, alteração cadastral que envolva inclusão ou substituição
de sócio ou reativação da inscrição estadual;

(...)
Art. 219-A - A certidão de débitos tributários será considerada

positiva com efeito de negativa quando dela constar crédito tributário
cuja exigibilidade esteja suspensa ou em curso de cobrança executiva
com penhora suficiente de bens, o que deverá ser comprovado pelo
interessado perante a Administração.

Parágrafo único - Terá os mesmos efeitos da certidão de que trata o
“caput” a certidão referente a responsável subsidiário, antes do
despacho do juiz que ordenar sua citação em processo de execução
fiscal.”.

Art. 2º - A Tabela F anexa à Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de
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1975, fica acrescida dos itens 10 e 11 com a seguinte redação:
  * -  A Tabela F foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20.9.2007.

(...)
Art. 3º - O regime especial a que se refere o § 1º do art. 20-K da Lei

nº 6.763, de 1975, poderá convalidar os procedimentos adotados
pelos contribuintes a partir de 1º de janeiro de 2006.

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a adotar e aplicar o
disposto no Convênio ICMS nº 51, de 18 de abril de 2007, nos termos
do Convênio ICMS nº 107, de 10 de setembro de 2007, e do
regulamento, que estabelecerá as condições e requisitos necessários
à sua implementação.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º - As alterações dos §§ 1º e 6º do art. 91 da Lei nº 6.763, de

1975, retroagirão seus efeitos a contar de 1º de julho de 2007.
Art. 7º - Ficam revogados os seguintes dispositivos da Lei nº 6.763,

de 26 de dezembro de 1975:
I - o inciso XVII do art. 7º;
II - o inciso IV do art. 120-A;
III - o art. 230.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM Nº 100/2007

Belo Horizonte, 17 de setembro de 2007.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho à apreciação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, no

uso da competência que me confere o inciso V do art. 90, da
Constituição do Estado, expediente contendo solicitação para que
sejam expedidos os títulos de legitimação de terras devolutas aos
requerentes constantes da relação em anexo, com os benefícios da
alienação por preferência.

Atendendo à determinação constitucional e por considerar
pertinentes as razões aduzidas pelo Instituto de Terras do Estado de
Minas Gerais - ITER, submeto à elevada análise de seus Nobres
Pares, o projeto em questão.
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Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

Anexo
Processos encaminhados à Assembléia Legislativa com áreas

superiores a cem hectares:
1 - Amílcar Viana, sucessor de João dos Santos, área 156,6742ha,

situada na Fazenda Atoleiro, no Município de Rio Pardo de Minas;
2 - Antônio Pereira da Costa, área 131,2789ha, situada na Fazenda

Cabeceira dos Matos, no Município de Vargem Grande do Rio Pardo;
3 - Associação dos Agricultores e Agriculturas Familiares do Pré-

assentamento da Fazenda Riacho dos Cavalos, área 121,2986ha,
situada na Fazenda Riacho dos Cavalos, no Município de Rio Pardo
de Minas;

4 - Carlos Maurício Mendes Medeiros, área 105,9146ha, situada na
Fazenda Águas Claras, no Município de Rio Pardo de Minas;

5 - Cassiano Ursino dos Santos, área 130,9412ha, situada no lugar
denominado Barra da Alegria, Fazenda Tombador, no Município de
Indaiabira;

6 - David Silveira Lopes e outro, área 228,5821ha, situada na
Fazenda Brejo Grande, no Município de Santo Antônio do Retiro;

7 - Espólio de Cyriaco José de Sousa, área 158,2003ha, situada na
Fazenda Chibiu, no Município de Rio Pardo de Minas;

8 - Espólio de Horminda Pinheiro Blum, área 156,0605ha, situada na
Fazenda Jacu, no Município de Rio Pardo de Minas;

9 - Espólio de Silvino Pedro dos Santos, área 112,4674ha, situada
na Fazenda Traçadal, no Município de Rio Pardo de Minas;

10 - Espólios de Cândido Ribeiro de Araújo e de Coleta Donata de
Araújo, área 180,1807ha, situada na Fazenda Estivinha, no Município
de Rio Pardo de Minas;

11 - Geraldino José da Silveira e outros, área 240,4275ha, situada
na Fazenda Bangüê/ Pau Darco, no Município de Santo Antônio do
Retiro;

12 - Gercino Antunes de Sá, sucessor de Joaquim Juvêncio da Cruz,
área 120,4088ha, situada na Fazenda Segundo Barrancado, no
Município de Rio Pardo de Minas;

13 - José Cezarino da Rocha, área 222,2002ha, situada na Fazenda
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dos Angicos, no Município de Indaiabira;
14 - José Geraldo Chaves, área 169,9308ha, situada na Fazenda

Togo, no Município de Rio Pardo de Minas;
15 - Lauro Ferraz Brandão, área 102,4738ha, situada na Fazenda

Mato do Boi, no Município de Rio Pardo de Minas;
16 - Manoel Ferreira do Nascimento, área 167,4411ha, situada na

Fazenda Aidópolis, no Município de Rio Pardo de Minas;
17 - Osvaldino Mendes da Silva, sucessor de Levindo Ferreira da

Costa, área 117,3831ha, situada na Fazenda São Bartolomeu, no
Município de Montezuma;

18 - Petrônio José Soares, sucessor de Clemente Rodrigues
Gomes, área 101,5628ha, situada na Fazenda São Modesto, no
Município de Montezuma;

19 - Santilio Pereira da Costa, área 108,1725ha, situada na Fazenda
Mato do Engenho, no Município de Vargem Grande do Rio Pardo;

20 - Silvano Dias, área 107,0172ha, situada na Fazenda São
Vicente, no Município de Rio Pardo de Minas.”

- À Comissão de Política Agropecuária, para os fins do art. 102,
inciso IX, alínea “e”, do Regimento Interno, nos termos da decisão
normativa de 17/6/93.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIOS

Do Sr. José Romualdo Duarte Mendes, Juiz de Direito da 1ª Vara da
Comarca de Pitangui, prestando informações relativas ao
Requerimento nº 1.005/2007, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 1.031/2007, da
Comissão de Transporte.

Do Sr. Daniel Silva Balaban, Presidente do FNDE (5), informando da
liberação de recursos financeiros para os programas que menciona. (-
À Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para os fins
do art.74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do
Regimento Interno.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
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conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI Nº 1.586/2007

Cria a Política de Saúde da Mulher Detenta.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criada a Política de Saúde da Mulher Detenta.
Art. 2º - Serão beneficiadas por esta Política, as mulheres que

cumprem pena ou aguardam julgamento no sistema penitenciário do
Estado de Minas Gerais.

Art. 3º - A Política de que trata esta lei visa promover a atenção
integral à saúde da população prisional feminina no âmbito do Estado.

Art. 4º - São objetivos dessa Política:
I - Aumentar a cobertura, a concentração e a qualidade da

assistência pré-natal.
II - Melhorar a assistência ao parto e ao puerpério.
III - O acesso às ações de planejamento familiar, garantindo-se o

acesso aos métodos anticoncepcionais reversíveis.
IV - Diminuir os índices de mortalidade materna.
V - Aumentar os índices de aleitamento materno.
VI - Ampliar as ações de detecção precoce e controle do câncer do

colo útero e da mama, articulando-se a um sistema de referência para
o tratamento e o acompanhamento da mulher.

VII - Estabelecer parcerias com outros setores para o controle das
DST e de outras patologias prevalentes no grupo, principalmente nas
ações dirigidas às gestantes visando a prevenção da transmissão
vertical do HIV, sífilis congênita e erradicação do tétano neonatal.

Art. 5º - A Política será aplicado nas unidades de saúde do Estado
ou em entidades conveniadas ou em parceria com a municipalidade.

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

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de setembro de 2007.
Dinis Pinheiro
Justificação: A criação da Política de Saúde da Mulher Detenta

vazado na presente proposta legislativa leva em consideração uma
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minoria de um sistema prisional construído por homens e para
homens, enquanto as mulheres abrigadas enfrentam situações
específicas e graves, ainda pouco observadas pelo poder público e
praticamente desconhecidas pela sociedade em geral.

De outra parte, a iniciativa preocupa-se em cuidar dos problemas
ginecológicos, da alta vulnerabilidade a contaminação por doenças
sexualmente transmissíveis, além de minimizar a incidência de Aids
proporcionalmente superior à da população feminina em geral e à dos
presídios masculinos, cujos indicativos nos levam a concluir tratar-se
de uma séria questão de saúde pública. Abandonadas pela família
com maior freqüência que os homens presos, o programa pretende
conceder às mulheres um tratamento para as que sofrem com a
separação dos filhos, muitas vezes deixados em situação precária,
desencadeando profunda carga de depressão.

Em relação as que atravessam o período de gravidez, a Política em
destaque prevê o aumento da cobertura e da qualidade na assistência
pré-natal, tão precária no sistema atual, e a melhoria da assistência na
hora do parto e dos estágios posteriores.

A propósito, a Política solidariza-se com as mulheres na ampliação
de ações de detecção precoce e controle do câncer do colo de útero e
de mama, articulando-se a um sistema de referência para o
tratamento e acompanhamento da mulher.

Convém lembrarmos que a iniciativa não perde de vista a falta de
material de higiene na maioria dos cadeiões e, por isso, objetiva o
estabelecimento de parcerias com outros segmentos da sociedade
para controle das patologias derivadas do ambiente desumano e
fétido a que se submetem as detentas, visando munir o sistema
prisional de produtos alternativos e eficientes de assepsia.

A criação da Política de Saúde da Mulher Detenta encontra respaldo
nos resultados obtidos nos últimos estudos verificados pelo Núcleo de
Pesquisas Epidemiológicas em Aids da Universidade de São Paulo,
que estimaram que cerca de 20% da população carcerária do País
está infectada por alguma patologia de natureza grave e aponta uma
maior progressão entre as mulheres.

Para se evitar o recrudescimento alarmante de semelhantes
números torna-se imprescindível um conjunto de ações concatenadas



959

entre os diversos setores do serviço de saúde pública, associado ao
terceiro setor, seguramente importante aliado na erradicação de
miserável tormenta que se abate sobre o sistema prisional feminino
paulista.

Há de reconhecer que o trabalho deverá ser árduo; a tarefa
multiplicadora; mas se tem a convicção de que é preciso respeito ao
humano, para que a mulher seja definitivamente valorizada, e não
mais vilipendiada.

Por semelhantes motivos, aguardamos a aprovação da iniciativa
com a certeza de que os meus nobres pares, sensíveis às causas
públicas, saberão sopesar a importância o alcance e a utilidade da
Política de Saúde da Mulher detenta que no momento temos
oportunidade de propor.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.587/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Funcionários da

Epamig de Pitangui -Asfep - , com sede no Município de Pitangui.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Funcionários da Epamig de Pitangui - Asfep -, com sede no Município
de Pitangui.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de setembro de 2007.
Domingos Sávio
Justificação: A Associação dos Funcionários da Epamig de Pitangui

- Asfep -, com sede no Município de Pitangui, é uma entidade civil de
direito privado, filantrópica, sem fins lucrativos, que tem como
finalidade precípua levar assistência social, promover atividades
culturais e a interação dos funcionários de todas as categorias da
Epamig, Centro Tecnológico - Instituto Técnico em Agropecuária e
Cooperativismo - CT-Itac .

Ademais, está em pleno funcionamento há mais de dois anos e sua
diretoria é composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo
exercício de suas funções. Visto que a entidade desenvolve um
trabalho social, torna-se justa sua declaração de utilidade pública



960

estadual.
Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação

desta proposição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

PROJETO DE LEI Nº 1.588/2007
Acrescenta o art. 8º-A à Lei Delegada nº112, de 25 de janeiro de

2007.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica a Lei Delegada nº 112, de 25 de janeiro de 2007,

acrescida do seguinte art. 8-A:
“Art. 8º-A - O Programa Estado para Resultado tem como uma de

suas finalidades dinamizar e simplificar o funcionamento da
administração pública estadual direta e indireta, utilizando-se de:

I - medidas que visem simplificar procedimento administrativo,
desconcentrar atividades e eliminar documentos, controles e
exigências desnecessários;

II - ferramentas eletrônicas e de internet para simplificar e otimizar
os processos administrativos e eliminar formalidades burocráticas,
possibilitando à administração pública ajustar-se ao modelo de
tecnologia da informação, denominado: e-gov.”

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de setembro de 2007.
Gustavo Valadares
Justificação: Esta proposição inclui entre os objetivos do Programa

Estado para Resultado a implantação de mecanismos de gestão
modernos para otimizar a prestação dos serviços públicos no âmbito
estadual. A burocracia é um entrave na engrenagem da administração
pública do país há décadas. Foram várias as tentativas frustradas
para acabar com os procedimentos e formalidades desnecessários e
morosos na prestação dos serviços públicos.

O “e-governement” é o modelo no qual o governo utiliza as
ferramentas da internet para simplificar e otimizar os processos
administrativos, bem como eliminar formalidades e exigências
burocráticas que não se justificam e que oneram os cidadãos, as
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empresas e o erário.
Diante da importância deste Projeto, conto com o apoio dos nobres

Deputados desta Casa, para a aprovação desta proposição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de

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

PROJETO DE LEI Nº 1.589/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Conjunto

Dona Maria Ana de Souza - Ascocomas -, com sede no Município de
Brumadinho.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária do Conjunto Dona Maria Ana de Souza - Ascocomas -,
com sede no Município de Brumadinho.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de setembro de 2007.
Ivair Nogueira
Justificação: A Associação Comunitária do Conjunto Dona Maria

Ana de Souza - Ascocomas -, com sede no Município de Brumadinho,
é uma entidade civil, sem fins lucrativos, legalmente constituída, que
tem por finalidade, entre outras, coordenar obras e movimentos
sociais, culturais, educacionais e assistenciais dos Moradores do
Conjunto Habitacional supracitado, promovendo ações que visem ao
interesse comunitário do bairro e desenvolvendo projetos de
capacitação, profissionalização e geração de emprego e renda para a
população assistida, com relevantes serviços prestados à
comunidade.

Conforme documentação apresentada, entendemos que a referida
entidade atende aos requisitos da legislação em vigor, especialmente
da Lei nº 12.972, de 27/7/98, alterada pela Lei nº 15.430, de 3/1/2005.

Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para
aprovação do presente projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.590/2007
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Declara de utilidade pública a Creche Comunitária São José, com
sede no Município de Betim.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária

São José, com sede no Município de Betim.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de setembro de 2007.
Rômulo Veneroso
Justificação: A Creche Comunitária São José, fundada em 7/9/96, no

Município de Betim, tem personalidade jurídica própria de direito, é
entidade sem fins lucrativos e com prazo de duração indeterminado.
Tem como objetivo o desenvolvimento de projetos educacionais, a
prestação de serviços sociais ao segmento infantil e seus familiares,
zelando pelo bem-estar da criança conforme o disposto no Estatuto da
Criança e Adolescente.

Pelo esforço na formação e na assistência às crianças carentes e
seus familiares contamos com a anuência dos nobres colegas à
aprovação deste projeto, que tem por fim a declaração da utilidade
pública da instituição.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.591/2007
Declara de utilidade pública o Centro de Assistência Social

Ebenézer, com sede no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Assistência

Social Ebenézer, com sede no Município de Betim.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de setembro de 2007.
Rômulo Veneroso
Justificação: O Centro de Assistência Social Ebenézer, fundado em

25/10/95, sem fins lucrativos, tem caráter educacional, cultural e
assistencial, realizando ações que visam à melhoria da qualidade de
vida da comunidade de Betim.

Dessa forma, tem por finalidade promover assistência social,
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educação, cultura, profissionalização, conscientização ecológica,
inserção e habilitação de portadores de deficiência, lazer e esporte
para a criança, o adolescente, adultos e idosos pertencentes a
famílias de baixa renda.

Considerando a importância da entidade, contamos com o apoio dos
nobres pares para aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.592/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Portadores de

Deficiência de Ipatinga - Adefi, com sede no Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Portadores de Deficiência de Ipatinga - Adefi, com sede no Município
de Ipatinga.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de setembro de 2007.
Rosângela Reis
Justificação: A Associação dos Portadores de Deficiência de

Ipatinga - Adefi é uma sociedade de direito privado, de natureza
associativa, sem fins lucrativos, beneficente, que desenvolve
importante trabalho com os portadores de deficiência, com o objetivo
de oferecer atenção especializada no atendimento aos deficientes em
suas necessidades especiais, com o desenvolvimento de atividades
culturais, de saúde, recreativas e também na preparação do deficiente
para o mercado de trabalho. Enfim, a Associação visa sempre o bem-
estar físico, mental e social do portador de deficiência. A
documentação apresentada confirma que a sua Diretoria é constituída
por pessoas idôneas e não remuneradas e que a entidade está em
funcionamento regular, atendendo, dessa forma, os requisitos legais.
Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à
aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.593/2007
Dá denominação de Rodovia José Rodrigues Pereira à estrada que

liga Antônio Prado de Minas a Eugenópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada Rodovia José Rodrigues Pereira a estrada

que liga Antônio Prado de Minas a Eugenópolis.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de setembro de 2007.
Sebastião Costa
Justificação: A homenagem que ora se pretende fazer é das mais

justas. Trata-se de dar à rodovia, cujo asfaltamento será inaugurado
em breve - estrada que liga Antônio Prado de Minas a Eugenópolis -,
o nome de um dos mais ilustres políticos que Antônio Prado de Minas
conheceu.

José Rodrigues Pereira - popularmente, e de forma carinhosa,
conhecido por José Levindo - nasceu em 21/3/26 e faleceu em
12/3/94. Como político, representou Antônio Prado de Minas, antes
mesmo de ser o Município emancipado, na qualidade de Vereador à
Câmara Municipal de Eugenópolis. Depois da emancipação, foi eleito
Vice-Prefeito de Antônio Prado de Minas, tomando posse no dia
30/8/63, vindo a assumir como Prefeito em julho de 1966, em virtude
do falecimento do titular. De 1977 a 1982, então Prefeito do Município
de Antônio Prado de Minas, construiu a estrada municipal que liga a
sede a Eugenópolis. A saga começou com a desativação da estrada
de ferro. O leito foi utilizado para que se abrisse a estrada ligando as
duas cidades. A obra refletia a personalidade de José Rodrigues
Pereira, um homem determinado, corajoso e trabalhador.

Enfrentando todas as dificuldades que enfrenta um Município pobre
e recém-emancipado, aquele então prefeito ordenou que fosse a
estrada construída com a força braçal dos trabalhadores do Município.
Não havia condições financeiras para a aquisição de patrol, portanto
não havia outro caminho a não ser abrir a estrada com a força dos
próprios braços. Essa foi uma obra que marcou a vida de José
Rodrigues Pereira, de sua descendência, e de toda a cidade de
Antônio Prado de Minas, de modo geral.

Hoje, graças ao Pró-Acesso do governo Aécio Neves, a estrada está
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sendo preparada para receber o asfalto. É justo que prestemos essa
homenagem àquele que sonhou com o que hoje se realiza para seus
filhos, amigos e conterrâneos.

Convém destacar que José Rodrigues Pereira deixou outras marcas
importantes, como escolas urbanas e rurais, postos de saúde,
construções de pontes, abastecimento de água tratada da Copasa,
construção de praças de esportes, além de outros feitos
desencadeados por suas ações juntamente com aqueles que
seguiram seus passos.

Com as razões expostas, espera-se o apoio dos nobres pares à
aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.594/2007
Declara de utilidade pública a Sociedade de Utilidade Pública do

Bairro Nacional e Adjacências, com sede no Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade de Utilidade

Pública do Bairro Nacional e Adjacências, com sede no Município de
Contagem.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de setembo de 2007.
Ademir Lucas
Justificação: A Sociedade de Utilidade Pública do Bairro Nacional e

Adjacências tem como finalidade precípua promover, incentivar e
apoiar as atividades e os projetos que visem à melhoria da qualidade
de vida da comunidade em que atua, proporcionando aos seus
integrantes acesso à informação, educação, saúde, cultura e lazer,
além de possibilitar a profissionalização dos que pretendem ingressar
no mercado de trabalho.

Em razão dos seus objetivos, desenvolve ações de assistência
social com o objetivo de proteger a família, a gestante, a criança, o
adolescente e o idoso e fomenta iniciativas voltadas para a segurança
alimentar e a prevenção ao uso de drogas. Além disso, atua junto aos
órgãos governamentais e entidades privadas para assegurar o
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desenvolvimento sustentável da comunidade.
Por sua atividade de relevante interesse social, contamos com a

anuência dos nobres Deputados à aprovação do projeto de lei em tela.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

PROJETO DE LEI Nº 1.595/ 2007
Declara de utilidade pública a Associação Paraguaçuense -

Recuperando Dependentes Químicos, com sede no Município de
Paraguaçu.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Paraguaçuense - Recuperando Dependentes Químicos, com sede no
Município de Paraguaçu.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, 18 de setembro de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A Associação Paraguaçuense - Recuperando

Dependentes Químicos é entidade civil, sem fins lucrativos, com
duração por tempo indeterminado, que desenvolve importante
trabalho de fins sociais, assistenciais e de recuperação e reabilitação
de dependentes químicos. A sua Diretoria é constituída por pessoas
de reconhecida idoneidade, que desenvolvem atividades voluntárias.

A Associação Paraguaçuense - Recuperando Dependentes
Químicos está em funcionamento há mais de 2 anos.

Por sua importância, conto com o apoio de nossos pares à
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.596/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Arantina o imóvel

que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de
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Arantina o imóvel e as respectivas benfeitorias, com área de 2.000 m²
(dois mil metros quadrados), situado nesse Município e registrado sob
o nº 7.357, a fls. 228 do Livro 3-G no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Bom Jardim de Minas.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se ao funcionamento da Câmara Municipal.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de setembro de 2007.
Antônio Júlio
Justificação: O projeto de lei em comento, tem por objetivo doar ao

Município de Arantina um imóvel pertencente ao Estado desde
10/6/54. A destinação original do imóvel não foi efetivada e atualmente
ele vem sendo usado para fins particulares. Como a Câmara
Municipal não tem sede própria e gasta uma grande parte do seu
orçamento no pagamento de aluguel, é do interesse público que o
imóvel seja utilizado para abrigar o Legislativo.

Em face do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.597/2007
Dá a denominação de Rodovia Vereador Christovam Ferreira de

Toledo ao trecho de acesso à MG-126, que liga os Municípios de
Senador Cortes e Mar de Espanha.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada Rodovia Vereador Christovam Ferreira de

Toledo o trecho de acesso à MG-126, que liga os Municípios de
Senador Cortes e Mar de Espanha.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
Sala das Reuniões, 18 de setembro de 2007.
Bráulio Braz



968

Justificação: A proposição ora apresentada pretende dar a
denominação de Vereador Christovam Ferreira de Toledo ao trecho
de acesso rodoviário que liga a MG-126, em Mar de Espanha, a
Senador Cortes. Nesses Municípios o homenageado reveu desde a
mocidade e possuía imóveis.

Casou-se aos 19 anos com Valdevina Rabelo Toledo, união que
gerou os filhos Eb Ferreira de Toledo, Geber Tomaz Ferreira de
Toledo, Maria Leocádia Ferreira de Toledo e Eros Ferreira de Toledo,
num total de quatro filhos. Muito conhecido na região, trabalhava com
a compra e venda de terras, com a agricultura e com a criação de
bovinos de corte e leite. Além do notável destaque comercial, teve
ativa participação nos movimentos sociais de Senador Cortes e Mar
de Espanha. Em 1926, como carreteiro, ajudou a fazerem a estrada
que liga Senador Cortes a Santo Antônio do Aventureiro, construindo
ponte e mata-burro. Em 1954 ajudou a construir a Igreja de São
Sebastião, em Senador Cortes. No campo político, foi eleito vereador
por duas vezes na década de 60, reelegendo-se Vereador pela
terceira vez em 1970 e pelo quarto mandato, em 1982, sempre com
ascendente votação. Continuou trabalhando com comércio de imóveis
e bovinos, vindo a falecer em 22/6/2000.

Por todos os seus feitos e trajetória, a homenagem que lhe está
sendo prestada é oportuna e meritória.

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

REQUERIMENTOS
Nº 1.151/2007, do Deputado Célio Moreira, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com a Associação de Educação
Católica de Minas Gerais - AEC - MG - pelo transcurso do 38º
aniversário de sua fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 1.152/2007, do Deputado Chico Uejo, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Município de São Gotardo
pelo transcurso do aniversário de sua emancipação política. (- À
Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.153/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Ipsemg pelo transcurso do 95°
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aniversário de sua fundação. (- À Comissão de Administração
Pública.)

Nº 1.154/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao jornalista Nairo Alméri pela
comemoração dos 10 anos de sua coluna no jornal “Hoje em Dia”. (- À
Comissão de Transporte.)

Nº 1.155/2007, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja
formulado apelo ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte com vistas à
desapropriação do imóvel localizado na Av. Oiapoque, nº 76, Bairro
Centro, Belo Horizonte, onde foi instalado o Shopping Oiapoque, e
seja regularizado seu uso exclusivo pelos comerciantes informais que
ocupam o local. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 1.156/2007, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja
formulado apelo ao Defensor Público-Geral do Estado com vistas a
que se reconsidere a decisão de que o órgão executor da Defensoria
Pública na Comarca de Sabará atue exclusivamente na área criminal
com a conseqüente revogação da Resolução nº 111/2007. (- À
Comissão de Administração Pública.)

Nº 1.157/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulada moção de aplauso à Associação Mineira de Assistência à
Mucoviscidose - Amam - por seu trabalho em prol dos portadores de
fibrose cística. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 1.158/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à designação
de médicos-legistas, e, se possível, que sejam também patologistas,
para a Polícia Civil do Município de Uberlândia.

Nº 1.159/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulado apelo ao Chefe da Polícia Civil com vistas à designação de
médicos-legistas, e, se possível, que sejam também patologistas, para
a Polícia Civil do Município de Uberlândia. (- Distribuídos à Comissão
de Segurança Pública.)

Nº 1.160/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulado apelo ao Presidente da República com vistas ao integral
atendimento das reivindicações acordadas com o Sindicato dos
Trabalhadores Técnico-Administrativos em Instituições Federais de
Ensino Superior de Uberlândia - Sintet - UFU.



970

Nº 1.161/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulado apelo ao Ministro da Educação com vistas ao integral
atendimento das reivindicações acordadas com o Sindicato dos
Trabalhadores Técnico-Administrativos em Instituições Federais de
Ensino Superior de Uberlândia -Sintet - UFU. (- Distribuídos à
Comissão de Educação.)

Nº 1.162/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Instituto de Previdência
dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM -, na
pessoa de seu Diretor-Geral, Cel. PM José Barroso de Resende Filho,
pelo transcurso do 96º aniversário de sua criação, extensivos à União
dos Militares de Minas Gerais, na pessoa de seu Presidente, Cel. PM
Zeder Gonçalves do Patrocínio. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.163/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a Cemig, na pessoa de
seu Presidente, Djalma Bastos Morais, por ser a líder mundial no
supersetor de " Utilities " pelo índice Dow Jones de Sustentabilidade.
(- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 1.164/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a Cohab - MG, na pessoa
de seu Presidente, Teodoro Alves Lamounier, pelo transcurso do 42º
aniversário da Companhia. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 1.165/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Círculo Ítalo - Brasileiro
de Monte Sião, na pessoa de sua Presidente, Maria Lúcia Gottardello
Oliveira, pela realização da Festa do Imigrante Italiano de Monte Sião.
(- À Comissão de Cultura.)

Nº 1.166/2007, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita
seja formulado voto de pesar pelo falecimento do Sr. Valério de Sales
Costa Sobrinho, ex-Prefeito de Jaboticatubas, ocorrido em 8/9/2007,
em Jaboticatubas.

Nº 1.167/2007, do Deputado Inácio Franco, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Município de Pará de Minas
pelo transcurso do 148º aniversário de sua emancipação.

Nº 1.168/2007, do Deputado Inácio Franco, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Município de Itaúna pelo
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transcurso do 106º aniversário de sua emancipação. (- Distribuídos à
Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.169/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Celulose Nipo-Brasileira S.A.
- Cenibra - pelo transcurso do 34º aniversário de sua fundação. (- À
Comissão de Turismo.)

Nº 1.170/2007, dos Deputados Dinis Pinheiro e Irani Barbosa, em
que solicitam seja formulado apelo ao Presidente da Cohab com
vistas a se obterem as informações que menciona, relativas aos
terrenos onde foram implantados os Conjuntos Morro Alto e Caieiras,
no Município de Vespasiano, e Palmital e Cristina, no Município de
Santa Luzia.

Nº 1.171/2007, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja
encaminhado apelo ao Diretor-Geral do IEF para que remeta a esta
Comissão, em caráter de urgência, cópia dos estudos que menciona,
relativos à Estação Ecológica do Cercadinho. (- Distribuídos à Mesa
da Assembléia.)

Nº 1.172/2007, da Comissão de Constituição e Justiça, em que
solicita seja formulado voto de congratulações com o jornal "Estado de
Minas" pelo editorial do dia 11/9/2007, em que se destaca a
importância do Código do Consumidor, bem como pela página
publicada às segundas-feiras, dedicada à defesa do consumidor. (- À
Comissão de Transporte.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Doutor Viana e outros e Gustavo Valadares.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Assuntos Municipais, de Cultura e de Política Agropecuária e do
Deputado Elmiro Nascimento (2).

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gustavo Valadares.
O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,

Srs. Deputados, o que me traz a esta tribuna é um assunto que diz
respeito à vida de todos nós, brasileiros, todos os contribuintes que
sofrem com o excesso da carga tributária praticada hoje pelo governo
federal, principalmente.
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Atualmente, o brasileiro trabalha para pagar imposto, Deputado
Inácio Franco. Venho aqui hoje para fazer pressão e acredito que falo
em nome da nossa Bancada do DEM aqui na Assembléia Legislativa
e de outros Deputados que assinaram o documento propondo a
criação da frente parlamentar contra a prorrogação da CPMF.

Há aproximadamente 20 dias, tive a oportunidade de colher
assinatura dos 77 Deputados, sendo que 30 já assinaram o
documento que será levado a Brasília, como tentativa de mobilizar o
Congresso Nacional a não prorrogar a CPMF. É importante que a
população brasileira e a mineira em especial, a qual representamos
aqui na Assembléia Legislativa, tenha consciência de que a
contribuição criada em 1996 pela Emenda à Constituição nº 12, de
15/8/96, tinha uma alíquota de apenas 0,20%. Naquela época, essa
emenda à Constituição dava um prazo máximo de vigência de 24
meses a essa contribuição. Cobravam-se, portanto, 0,20% e dava-se
o prazo máximo de 24 meses, ou seja, dois anos. O dinheiro
arrecadado seria totalmente investido na área da saúde, que sempre
foi problemática no nosso país. É um setor que precisava e precisa de
investimentos. Qualquer brasileiro, principalmente o que precisa do
SUS, concorda que a saúde está sempre precisando de recursos.

Passados dois anos de vigência, a CPMF teria de ser extinta. Em
1998, ela foi prorrogada e sua alíquota aumentada de 0,20% para
0,38%. É bom que se diga de forma clara que a população brasileira
sempre foi contrária a mais esse tributo, nesse caso, contribuição. E
ela vem sendo prorrogada, prorrogada, prorrogada. Hoje, dia
18/9/2007, mais uma vez o Congresso Nacional discute sua
prorrogação. O meu partido e o partido do nosso colega Deputado
Doutor Viana deixaram claro o seu posicionamento, contrário à
prorrogação dessa contribuição, por acreditar que o Brasil não mais
precisa dela. Contamos com a ajuda de pessoas importantíssimas dos
diversos segmentos da sociedade brasileira, como o Presidente da
Fiesp, Paulo Skaf, que no último dia 11 de setembro esteve em
Brasília na comissão especial que trata do assunto e, mediante estudo
bem elaborado, conseguiu comprovar e mostrar à população brasileira
e aos Deputados membros da comissão que o incremento da
arrecadação de tributos pelo governo federal torna desnecessária a
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prorrogação da CPMF.
Podemos perguntar: por que continuar penalizando o cidadão

brasileiro?
No caso da CPMF, os mais pobres são os que mais sofrem, porque

eles têm de tirar o dinheiro do banco para poder comprar o necessário
para manter o seu sustento durante o mês. Por que vamos continuar
punindo o brasileiro, independentemente de classe, com a
prorrogação dessa contribuição que já não mais é necessária?

Para os senhores terem uma idéia, o governo federal calcula que irá
arrecadar neste ano de 2007, que é o último ano da CPMF,
R$32.000.000.000,00, com essa contribuição.

Sobre a previsão do aumento de receita - quando falamos em
aumento de receita, estamos falando do que não foi previsto na Lei
Orçamentária de 2007, que foi discutida no final do ano passado, no
Congresso -, houve um incremento, Deputado Inácio Franco, que vai
chegar a aproximadamente R$70.000.000.000,00. Qualquer brasileiro
pode fazer essa conta. Se deixarmos de lado os R$32.000.000.000,00
da CPMF, ainda sobrariam aproximadamente de
R$38.000.000.000,00 a R$40.000.000.000,00, de aumento de receita
do governo federal, para serem usados nos diversos programas deste
governo. Além disso, se o governo ainda tivesse a capacidade - e eu
duvido que tenha, pelo menos no que diz respeito ao governo que aí
está - de diminuir os gastos públicos, esse dinheiro, Deputado Arlen
Santiago, poderia estar sendo usado até para investimentos na área
de V. Exa., no Norte de Minas, e, ainda, na própria saúde do nosso
Estado, que está precisando muito. E também para melhorar o valor
que é pago por consultas pelo SUS, o que hoje já é uma vergonha.

É preciso deixar claro à população mineira e brasileira que essa
contribuição já não se faz necessária para os cofres públicos
brasileiros.

O primeiro argumento para a criação da CPMF é que ela seria
investida integralmente na saúde, o que nunca aconteceu. Durante o
primeiro mandato do Presidente Lula, a saúde piorou, Deputado Inácio
Franco, e é fácil constatar isso, basta ir a um posto de saúde ou a um
hospital público e ver as filas e o pequeno número de médicos e
enfermeiros. A saúde piorou, e, enquanto isso, a arrecadação da
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CPMF vem sempre aumentando. Então, esse é o primeiro argumento.
O governo federal está enganando a população brasileira quando

cobra a CPMF. Ele usou e continua usando o argumento de que ela é
usada para a saúde. Mentira, não o é. Esse é o primeiro argumento.

O segundo argumento é que hoje não mais se faz necessária a
prorrogação porque há um incremento da arrecadação do governo
federal que permite a sua não-prorrogação, isto é, que permite abrir
mão desses R$30.000.000.000,00, aproximadamente, que estão
sendo arrecadados com a CPMF.

Para os senhores terem idéia, esse tributo consome cerca de
R$630,00 de cada família brasileira, durante um ano, dinheiro que, se
pararmos de cobrar a CPMF, ou seja, se não aceitarmos a
prorrogação, deverá ser todo ele investido na economia brasileira,
com conseqüente aumento na geração de emprego. É importante que
a população brasileira tenha consciência disso.

Antes de conceder aparte ao Deputado Bráulio Braz, conhecedor,
como ninguém, da nossa pesada carga tributária, gostaria de deixar
para a população brasileira o meu “site”, que é o seguinte:
www.gustavovaladares.com.br, onde consta o “e-mail” eletrônico de
todos os parlamentares mineiros na Câmara Federal e também o
endereço eletrônico dos três Senadores mineiros no Senado Federal,
para que a população mineira possa mobilizar-se e pedir a eles que
votem contra a prorrogação.

O Deputado Bráulio Braz (em aparte) - Obrigado, nobre colega.
Realmente, a população está indignada, pois a cada dia mais a carga
tributária aumenta no País.

Quero acrescentar uma informação interessante em relação à
CPMF. A CPMF, cobrada em cascata, representa 1,2% do PIB, e a
previsão do governo federal é investir, por ano, apenas 0,8% do PIB.
Por aí os senhores podem ver o tamanho dessa carga tributária.

Em contrapartida ao volume de arrecadação da CPMF neste ano,
mesmo sendo tão grande, a carga tributária vem crescendo em função
do aumento do PIB, acima de R$2.000.000.000.000,00 hoje, e o
aumento da arrecadação já superou o valor anual da CPMF. Estou
apenas fazendo coro com V. Exa. porque acho que o governo pode
abrir mão da CPMF. Infelizmente, como empresário, parlamentar e
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homem do povo, eleito para representá-lo, tenho quase plena certeza
de que o governo conseguirá prorrogar a CPMF. Jamais o nosso povo
terá, em curto e em médio prazo, uma redução de carga tributária.
Não tenho esperança, mas parabenizo-o por sua luta e do seu partido,
o DEM. Pertenço ao PTB, mas represento o povo, e não meu partido.
Como empresário, não estou satisfeito com isso.

O Ministro Guido Mantega falou hoje nos jornais que o povo nem
nota que paga a CPMF, que o povo está acostumado a pagar e nem
observa que está pagando, de tão pequena que é. A arrecadação da
CPMF dá R$40.000.000.000,00 para os cofres públicos, muito mais
que o governo investe em produção. Isso realmente deixa o povo
indignado, mas infelizmente, mesmo fazendo coro com V. Exa., acho
difícil conseguirmos impedir a prorrogação da CPMF. Obrigado.

O Deputado Gustavo Valadares - Gostaria de agradecer a V. Exa. o
aparte, que muito engrandece este pronunciamento. Pediria a V. Exa.,
como homem consciente dos seus deveres e das suas obrigações,
defendendo os interesses de Minas, que entrasse em contato com os
parlamentares federais mineiros que V. Exa. bem conhece, para
sensibilizá-los de que não é necessária a prorrogação dessa
contribuição. O povo brasileiro já não agüenta mais essa carga
tributária, e todos nós temos consciência disso. Que seja feito de
forma clara, sem nenhum jogo apenas de oposição a um governo,
mas mostrando claramente que o incremento que o governo teve
neste ano com arrecadação de impostos já permite que ele possa
abrir mão dessa contribuição. Portanto pediria a V. Exa. que faça isso.

Está claro que essa contribuição, se fizermos um trabalho em
conjunto com a população mineira, corre o risco de não ser
prorrogada, e é o que todos nós queremos. O nosso partido, o DEM,
já fechou a questão na Câmara e no Senado: é contra a prorrogação.

O PSDB, por meio do seu Líder na Câmara, Deputado Antônio
Carlos Pannunzio, também já disse que se sensibilizou com os dados
apresentados na última audiência pública, em que esteve presente o
Presidente da Fiesp, e disse que, na Câmara, iriam votar pela não-
prorrogação da CPMF. E que acreditava que os Senadores do PSDB
fariam o mesmo. Somados os Senadores do PSDB com os Senadores
do DEM, já é 80% do caminho para não haver prorrogação da CPMF.
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Precisamos de mais poucos votos no Senado Federal para
conseguirmos barrar a prorrogação.

Pediria à população brasileira que entrasse em contato com os seus
representantes na Câmara Federal e no Senado Federal para
barrarmos essa prorrogação, que já não é mais necessária para
manter a arrecadação do Estado e as obrigações do governo federal.

Para terminar, apenas para mostrar, mais uma vez, que o
Presidente Lula se mostra incoerente com aquilo que disse no
passado, ele mesmo já admitiu que foi contra a CPMF. Diz que
quando era da Oposição, ia ao Congresso pedir para barrarem a
CPMF.

Se há alguns anos o próprio Presidente teve consciência de que não
era necessária a instituição dessa contribuição, por que vamos pedi-la
agora, quando já estão claros os números que comprovam que o
governo federal pode abrir mão desse recurso e dar esse presente à
população brasileira, que pode devolver ao bolso do brasileiro o que é
seu direito?

Muito obrigado, Presidente. Fica aqui esse recado aos
parlamentares mineiros, para que trabalhemos em conjunto pela não-
prorrogação da famosa CPMF. Muito obrigado, Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Com a palavra, a

Deputada Maria Lúcia Mendonça.
A Deputada Maria Lúcia Mendonça - Sr. Presidente, eminente

Deputado Doutor Viana; Sras. Deputadas; Srs. Deputados; público
presente; imprensa; queridos telespectadores da grande TV
Assembléia.

Dizem alguns que as sextas-feiras são pouco produtivas para o
Poder Legislativo. Nesses sete meses e meio em que estou aqui,
tenho tido provas concretas de que isso não é verdade. Um dos
muitos exemplos disso foi a última sexta-feira, dia 14, quando, entre
as reuniões agendadas em meu gabinete, tive a satisfação de receber
um documento que continha mensagem do Governador do Estado de
Minas Gerais, Aécio Neves, a esta Casa Legislativa, que trata da
doação, pelo Estado, ao Município de Cataguases, na Zona da Mata
mineira, um terreno do DER, para que se construa ali uma unidade do
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Corpo de Bombeiros.
Imediatamente, entrei em contato com as rádios locais e todos os

meios de comunicação disponíveis para que se transmitisse à região
da Zona da Mata, especialmente a Cataguases, a Mensagem no

95/2007, em que o Governador autoriza o DER a doar o referido
terreno ao Município de Cataguases, e me prontifiquei a acompanhar
“pari passu” a tramitação dessa mensagem. Agora, já fui informada
pelo nosso querido Deputado Dalmo, Presidente da Comissão de
Justiça, de que essa mensagem já se encontra nessa Comissão, onde
aguarda a indicação do relator para passar à Comissão de
Fiscalização Financeira, para que imediatamente aconteça o que
queremos: a concretização da doação desse terreno.

Antes mesmo de iniciar os meus trabalhos nesta Casa, passamos,
no mês de janeiro, por maus lençóis, como comumente se diz, em
Cataguases e toda a região - o que inclui até mesmo a cidade do
Deputado Bráulio Braz - em conseqüência das chuvas avassaladoras
que ali caíram. Com isso, sentimos de perto a ausência de uma
unidade do Corpo de Bombeiros - Muriaé tem uma, mas Cataguases
não, assim como Miraí não tem e por isso também sofreu muito com
as fortes chuvas.

A partir daquele momento, retomei a carga sobre esse projeto, que
considero de extrema importância para Cataguases e cidades
vizinhas. A iniciativa do Governador Aécio Neves é um passo
importantíssimo, restando agora ao Município de Cataguases, por
meio da Prefeitura Municipal, a tarefa de edificar o espaço físico para
atuação do Corpo de Bombeiros, sem o ônus de lançar mão de um
terreno pertencente à localidade.

Outra notícia que interessa a todos nós, Deputados, é que também
nessa sexta-feira recebi correspondência do Comandante-Geral do
Corpo de Bombeiros, Cel. Honorato, informando-nos que foi
autorizado a iniciar os trabalhos de treinamento de 500 Soldados
Bombeiros e 30 Oficiais, que servirão a dez unidades do Corpo de
Bombeiros no Estado, incluindo-se aí a cidade de Cataguases, minha
cidade.

Além disso, está sendo finalizado o estudo para concurso na
Corporação, visando à ocupação desses cargos.
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Nós, Deputados, principalmente os da Zona da Mata e de outras
cidades onde será instalada uma unidade do Corpo de Bombeiros,
deveremos informar que a juventude, sem nenhuma discriminação de
gênero, e mulheres e homens, deverão estar atentos à publicação do
edital para o concurso. Isso implica dizer que, no mais tardar, em
finais de 2008, poderemos ter em funcionamento, em Cataguases,
esse importante serviço, o de uma corporação dos Bombeiros.

A presença dessa unidade significa segurança para a comunidade e
para as empresas. Sua presença em Cataguases é, no aspecto
segurança, mais um item favorável a um maior número de unidades
comerciais e industriais no Município. Cataguases é uma cidade com
muitas particularidades. Entre elas está o fato de aglutinar muitos
patrimônios históricos e culturais, com diversos casarios, que
precisam ser preservados e necessitam de ações preventivas contra
incêndios, o que agora passará a ser garantido.

Deixo aqui, neste momento em que me dirijo aos meus queridos
amigos Deputados e ao público presente, por meio da TV Assembléia,
o meu agradecimento especial ao Governador Aécio Neves, sempre
atento às necessidades dos Municípios mineiros, ao Secretário de
Governo, Danilo de Castro, que tem sido um grande parceiro em
minhas iniciativas relativas à Zona da Mata, e ao Cel. Honorato, pela
presteza e forte iniciativa.

Dizem alguns que notícia ruim vem em trinca - é muito comum dizer
isso em Minas Gerais -, mas notícia boa também vem. Ainda na sexta-
feira, me foi comunicada a aprovação de projeto de utilidade pública
apresentado por mim nesta Casa, direcionado à Comunidade
Terapêutica Renascer, com sede em Cataguases. A Lei n° 16.957, de
14/9/2007, promulgada pelo Governador Aécio Neves, declara a
Comunidade Terapêutica Renascer como de utilidade pública.

Caros colegas Deputados e Deputadas, muitas pessoas elaboram
poucos projetos de utilidade pública, fazem muito pouco caso deles,
mas gostaria de afirmar o inverso. Existem entidades que atuam com
uma seriedade sem igual, levando esperança a muitas famílias. É o
caso da Comunidade Renascer. Trata-se de um trabalho humanitário
presta assistência aos que se enveredam pelo caminho dos diversos
vícios. É preciso ajudá-la sempre, e isso só é possível tornando-a uma
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entidade de utilidade pública.
Meus amigos Deputados e Deputadas e todos que me ouvem, tenho

a convicção de que essa lei em muito contribuirá para a cidade de
Cataguases e região.

Mas há também as entidades cujo mérito está em sua luta histórica,
com forte traço cultural, e daquelas que agem em prol de uma
determinada categoria de trabalhadores. Assim, o Governador Aécio
Neves declarou de utilidade pública, na sexta-feira, uma associação
de Mateus Leme, específica de mulheres, a Cavalhada Feminina.

Outra grande vitória foi o fato de ter sido também reconhecida como
de utilidade pública a União Nacional dos Dirigentes Municipais de
Educação - Undime -, que há muito luta por esse reconhecimento.
Como percebemos, as coisas boas também vêm em trinca, e
esperamos seja sempre assim.

Portanto, meus amigos, porque nós, da região da Zona da Mata,
fomos beneficiados com mais uma corporação do Corpo de
Bombeiros, a Comunidade Renascer, a Cavalhada de Mateus Leme e
a Undime, para nós esse é dia de vitória, dia de aplauso a nosso
Governador por nos propiciar, como Deputada Estadual, a alegria
desses momentos. Muito obrigada.

* - Sem revisão da oradora.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.
O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana,

Sras. Deputadas e Srs. Deputados, Belo Horizonte sedia nesta
semana o VI Festival Lixo e Cidadania, um festival que congrega
organizações de catadores de materiais reciclados de todo o País,
entidades ambientalistas, acadêmicos, militantes da área social,
especialistas que possuem uma experiência prática ou acadêmica na
questão da coleta, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos.

Esse festival tem sido coroado de êxito e hoje se afirmou, talvez,
como o maior evento dessa política pública em nosso país, e queria
aqui registrar, com muita - mas muita mesmo - alegria, o fato de a
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, por meio de uma audiência
pública conjunta das Comissões de Participação Popular, que tenho a
honra de presidir, e de Meio Ambiente e Recursos Naturais, ter
realizado hoje pela manhã o evento inaugural desse festival, em um
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debate público sobre o Projeto de Lei nº 1.269/2007, do governo do
Estado, que trata da política estadual de resíduos sólidos em Minas
Gerais.

O fato de a Assembléia, em um gesto de reconhecimento do
Movimento Lixo e Cidadania, dos catadores de materiais recicláveis,
ter sido escolhida para sediar esse primeiro evento é sinal de uma
trabalho acumulado, um trabalho que começou aqui, no ano de 2003,
quando realizamos, dentro do Plenário da Assembléia, uma audiência
pública que contou com praticamente 1.200 catadores de materiais
recicláveis de todo o País e que teve uma conquista muito objetiva:
naquele momento, com a presença do Secretário José Carlos
Carvalho, conseguimos uma alteração na resolução da Fundação
Estadual do Meio Ambiente, que praticamente expulsava os catadores
de materiais recicláveis do processo de gestão do resíduo sólido nos
Municípios mineiros.

É muito importante que a Assembléia tenha sediado esse evento em
2003, pois Minas Gerais - pasmem, Srs. Deputados e Sras.
Deputadas - tem ainda, na maioria dos seus Municípios, os chamados
lixões.

A maioria dos Municípios de Minas não tem aterro sanitário, aterro
controlado e nem sistema de compostagem. Os lixões ainda
prevalecem. Há pessoas vivendo dia e noite nos lixões, há trabalho
infantil nos lixões, há poluição de bacias, de mananciais e de
nascentes; há ocorrência de doenças graves, que infectam milhares
de pessoas no Estado, isso em conseqüência da ausência de uma
cultura de valorização da política pública de resíduos sólidos, da falta
de recurso público a ser destinado aos Municípios para
implementarem a gestão adequada de resíduos sólidos. Há falta
histórica de orientação técnica a esses Municípios.

É verdade que essa situação vem-se alterando. Hoje há um esforço
do Ministério das Cidades, no âmbito do Estado, da própria Secretaria
de Meio Ambiente, do Secretário José Carlos de Carvalho -
reconheça-se aqui neste Plenário que é uma pessoa dedicada e afeta
a este tema, que tem feito todos os esforços para orientar os órgãos
estaduais para enfrentarem essa dura realidade. Mesmo com todo o
apelo e pressão dos movimentos sociais, das entidades ambientais e
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dos catadores de papéis, essa realidade ainda é grave no Estado de
Minas Gerais.

Em 2003 realizamos uma audiência. A Assembléia foi além. No ano
de 2005, por iniciativa minha e do ex-Deputado Laudelino Augusto, a
Assembléia realizou o “Seminário Legislativo Lixo e Cidadania”, em
que reuniu milhares de pessoas nas regiões administrativas de Minas
Gerais. Realizamos audiências em 11 cidades-pólos do Estado e uma
plenária final desse seminário legislativo com mais de 600 delegados.
Conseguimos aprovar neste Plenário um documento contendo 409
propostas para uma política estadual de resíduos sólidos.

Além disso, conseguimos que o governo do Estado incorporasse o
“Fórum Estadual Lixo e Cidadania” no debate de um anteprojeto de lei
que tratasse da política integrada de resíduos sólidos em Minas
Gerais. Conseguimos aprovar, na Comissão de Participação Popular,
emendas populares que garantiram recursos para apoiar a
organização dos “Fóruns Regionais Lixo e Cidadania”, ou seja, a
organização dos catadores de materiais recicláveis em todo o Estado
de Minas Gerais. Realizamos, ainda, já nesta legislatura, no dia 10 de
maio, uma audiência pública conjunta das Comissões de Meio
Ambiente e de Participação Popular, em que cobramos do governo do
Estado o envio desse projeto de lei.

Hoje há uma imensa seara de resoluções, normas e leis específicas
na área de resíduos sólidos. Não havia nenhuma consolidação legal
que norteasse uma política pública. Felizmente, o governo do Estado
encaminhou, no dia 16/6/2007, esse projeto de lei, que foi recebido,
numerado e tramita na Assembléia e que se encontra na Comissão de
Justiça, o Projeto de Lei nº 1.269/2007.

Quero aqui, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,
evidentemente como militante dessa área que acompanha esse
processo, solicitar do Líder do Governo, Deputado Mauri Torres, e da
base do governo o empenho máximo para agilizarmos a tramitação do
projeto encaminhado pelo Governador Aécio Neves.

Queremos agilizar, mas sem abrir mão do debate democrático nas
comissões, como começamos a fazer hoje por meio dessa audiência
pública. É importante que Minas Gerais tenha essa lei, uma lei que
estabeleça diretrizes, que estabeleça responsabilidades, que
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estabeleça parâmetros ambientalmente adequados e socialmente
justos para a incorporação dos catadores de materiais recicláveis,
uma legislação que priorize a coleta seletiva do lixo, que priorize a
prestação de serviços pelas associações e cooperativas de catadores.
E aqui abro um parêntese: quando o resíduo sólido não tinha valor
porque não havia tecnologia para reciclá-lo, para reutilizá-lo, ou seja,
quando ele era lixo, quem era parceiro da coleta seletiva
principalmente nos grandes Municípios eram os catadores de material
reciclável, os carroceiros. Agora, quando o resíduo sólido
transformado tecnologicamente configura-se como mercadoria, como
objeto de lucro, grandes empresas começam a querer alijar do
mercado exatamente aqueles que vivem desse tipo de atividades
econômica, os catadores de material reciclável. Aí vem a onda da
terceirização, da privatização, do alijamento desses verdadeiros
parceiros da coleta seletiva de lixo, tão bem exemplificados pela
história da Asmare em Belo Horizonte, a Associação dos Catadores
de Material Reciclável, experiência hoje internacionalmente
reconhecida e que foi exemplo para que outras associações e
cooperativas pudessem organizar-se e se fazer presentes hoje na
nossa audiência pública, por meio da CataUnidas, uma rede de
associações de catadores de materiais recicláveis.

Portanto, reitero aqui o pedido para que a base do governo nos
auxilie a agilizar a tramitação do projeto do Governador Aécio Neves,
um projeto importante para a política de resíduos sólidos em Minas
Gerais, no mesmo momento em que o Presidente Lula encaminha ao
Congresso Nacional um projeto de lei tratando da questão do resíduo
sólido no plano nacional. O Congresso discute esse tema desde 1991,
e agora o Presidente Lula tomou a decisão de mandar um projeto de
lei que deve ser apensado a um projeto que já está pronto para ir a
Plenário. Esperamos que também no Congresso os Deputados e as
Deputadas tenham sensibilidade de não deixar essa proposta do
Presidente Lula dormindo em gavetas ou paralisada em comissões.

Queria que, no conteúdo desse projeto, que estimula os Municípios
a adotarem uma gestão integrada de resíduos sólidos, houvesse uma
orientação quanto à redução da produção de lixo. Brasileiro produz
muito lixo. A população, nos últimos anos, cresceu em média 16% e a
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produção de lixo em 46%. A nossa sociedade de consumo amplia em
muito essa produção exagerada de lixo, trazendo problemas
ambientais. É preciso estimular a reutilização, a reciclagem, a coleta
seletiva, com todos os cuidados pertinentes à saúde humana e à
proteção do meio ambiente, mas gerando formas também de estímulo
a associações e cooperativas que possam auferir renda com essa
atividade, erradicando os lixões, não deixando nenhum ser humano
sujeito à condição indigna nas centenas de lixões existentes em Minas
Gerais, com crianças no meio dos urubus, correndo o risco de contrair
doenças graves.

Para isso, mais do que uma legislação - é importante que se aprove
a legislação federal e estadual -, é preciso determinação da sociedade
para cobrar dos poderes públicos, em que âmbito for, uma política de
gestão integrada de resíduos sólidos, com foco na coleta seletiva, no
reaproveitamento dos resíduos sólidos, na reutilização, na reciclagem
e sobretudo na incorporação dos catadores de material reciclável
nesse processo econômico, social e ambiental, em que foram
precursores em nosso país. Agora, há muito tubarão querendo tirar
catador de material reciclável da reta para auferir lucro exagerado com
o resíduo sólido.

Esperamos que os governantes e que esta Casa tenham a
sensibilidade de produzir uma lei que, reconhecendo a pluralidade dos
atores públicos e privados que compõem a política de resíduos
sólidos, faça o reconhecimento dessa pluralidade, mas adotando o
princípio da eqüidade, que deve reger a política pública de qualidade.
E que priorizem aqueles que vivem isso historicamente, têm famílias
constituídas e precisam da renda auferida com o resíduo sólido. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.
A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, cumprimento a Mesa, a

Deputada Maria Lúcia Mendonça, o Deputado André Quintão e os
demais Deputados presentes no Plenário. Quero abordar um tema
que diz respeito ao Vale do Rio Doce, a Governador Valadares.
Tivemos oportunidade de receber, na quarta-feira da semana
passada, dia 12 de setembro, o Vice-Presidente da República, José
Alencar, em Governador Valadares, quando no exercício da
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Presidência. Ele esteve lá a nosso convite, e tivemos oportunidade de
nos encontrar com ele na cidade de Coronel Fabriciano, a convite do
Prefeito Chico Simões, quando participamos da inauguração de uma
escola municipal de horário integral, em que seu nome foi
homenageado.

Na oportunidade, nós o convidamos a ir a Governador Valadares.
Estivemos em seu gabinete em Brasília e fomos muito bem recebidos
por sua equipe - pelo Adriano, seu Chefe de Gabinete -, quando
formulamos o convite para ir a Governador Valadares. Naquele
momento, achamos importante que sua visita ocorresse num evento
que acontece todos os anos na cidade: uma mostra empresarial
chamada Expoleste, finalizada no domingo passado. O Vice-
Presidente aceitou o convite, e houve reforço do convite pela
Associação Comercial de Governador Valadares e pelo Deputado
Federal Leonardo Monteiro.

A cidade recebeu o Vice-Presidente José Alencar no exercício da
Presidência, e deixamos o nosso agradecimento em nome da cidade
e da região, que também se fez presente.

Na oportunidade, tivemos um encontro com o empresariado, com os
movimentos sociais, enfim, com as lideranças de Governador
Valadares. Foi feito um diálogo muito importante sobre as
potencialidades da cidade e da região, bem como sobre a contribuição
que a Presidência e a Vice-Presidência da República poderiam dar à
região e a Governador Valadares.

Entre as sugestões e pautas apresentadas pelas cidades, sugeriu-se
ao Vice-Presidente José Alencar que houvesse um incentivo, um
estímulo por parte do governo federal, do Presidente Lula, ao setor de
pedras, que abrange não somente Governador Valadares, mas a
região de Teófilo Otôni, os Vales do Rio Doce, do Mucuri e do
Jequitinhonha, a fim de que houvesse, cada vez mais, o crescimento
desse setor, a promoção do desenvolvimento da região, a redução
dos impostos e, principalmente, para que a pedra bruta pudesse ser
lapidada no Brasil, agregando valores e, conseqüentemente, ser
exportada para outros países e para outros setores. Essa foi uma
solicitação das lideranças desse setor, que ficou de ser avaliada pelo
Vice-Presidente José Alencar.
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Houve também uma solicitação das diversas lideranças
empresariais presentes, como o CDL, a associação comercial e a
representação dos movimentos sociais, para acelerar a duplicação da
BR-381. Essa rodovia, que vai de Belo Horizonte a Valadares e passa
por Mantena, é considerada uma das mais perigosas da região. É
uma BR que tem provocado muitos acidentes e muitas mortes. Há
uma solicitação de Governador Valadares, bem como há um empenho
das lideranças políticas, dos Deputados Estaduais e Federais para
que, efetivamente, se antecipe o prazo para a duplicação da referida
BR. Além de ela promover o desenvolvimento de toda a região,
garantirá a segurança e a vida de tantas famílias e tantas pessoas que
transitam ao longo da 381, chamada a BR da morte.

Assim, solicitamos ao Vice-Presidente José Alencar que levasse ao
Presidente Lula e ao DNIT a preocupação de toda a região, que é
também a do Vale do Aço, bem como a do Vale do Rio Doce. O
objetivo é acelerar não somente o projeto, mas também as obras de
duplicação da BR-381.

Nesse encontro, também foi solicitado que o governo federal, assim
como o governo de Minas, estimulassem especialmente a indústria de
base para o Vale do Rio Doce e para a cidade de Governador
Valadares. Além disso, houve um pedido para que se fortalecesse a
indústria que lá existe, o distrito industrial, especialmente a vinda de
novas pequenas e médias indústrias, a fim de favorecer e dinamizar a
economia, gerar empregos e fomentar o crescimento de Governador
Valadares e da região do Vale do Rio Doce.

Houve ainda a solicitação de tornar o Vale do Rio Doce um território
da cidadania. Trata-se de um projeto do governo do Presidente Lula,
dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e do Desenvolvimento
Social, bem como de outros ministérios. O objetivo é promover nas
regiões mais empobrecidas dos territórios de Minas e do Brasil o que
chamamos de choque de políticas públicas, de inclusão social e de
políticas sociais, a fim de promover o desenvolvimento cultural,
econômico e social das regiões que precisam do atendimento e do
acompanhamento dessas políticas.

Assim, solicitamos a inclusão do Vale do Rio Doce na Sudene e na
Adene, em Minas, para que possamos promover o seu
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desenvolvimento.
Incluídos mais dois aspectos, entregamos, em nome de Governador

Valadares, de Prefeitos e Prefeitas da região, da Câmara Municipal de
Governador Valadares e de demais Câmaras da região, dos diversos
movimentos sociais e do Poder Judiciário, um manifesto ao Vice-
Presidente José Alencar pela criação da nossa Universidade Federal
do Vale do Rio Doce, única região de Minas que ainda não possui o
ensino superior gratuito.

Esse manifesto, assinado por todas as lideranças regionais,
incluídas as de Governador Valadares, solicita empenho do Vice-
Presidente José Alencar, no exercício da Presidência, para que leve
ao Presidente Lula, ao Ministério da Educação, ao Ministro Fernando
Haddad e à própria UFMG, esse pedido para que lá seja criada, a
exemplo de outras regiões, uma universidade federal. Quem sabe,
como propôs a própria UFMG, que se coloca como uma possível
“incubadora”, possa haver uma extensão universitária capaz de
contribuir para a pesquisa, para o desenvolvimento, para a geração de
oportunidades para nossa juventude e, principalmente, para levar o
conhecimento e aquecer a economia de um vale que precisa de
cuidado e atendimento por parte do Estado e do governo federal.

Solicitamos seja levado, ao Vice-Presidente José Alencar e ao
Presidente Lula, outro agradecimento da cidade de Governador
Valadares e de todo o Vale do Rio doce, pelos investimentos que o
governo Lula está fazendo não somente em Valadares mas em
diversas regiões dos Vales do Rio Doce, do Mucuri e do
Jequitinhonha. Governador Valadares, como outras cidades de Minas,
receberá um Centro Tecnológico Federal, um Cefet, que contribuirá
com o ensino profissionalizante, ampliando as oportunidades de nossa
juventude, com um ensino de qualidade. Haverá essa
profissionalização dos nossos jovens e a possibilidade de nossa
juventude ter um espaço educacional de qualidade em Governador
Valadares, o que também ocorrerá em mais 12 cidades de Minas
Gerais, como em Pirapora, Almenara, Araçuaí, Contagem, e outras
cidades de Minas Gerais.

Solicitamos, nesse encontro, que fosse levado ao Presidente Lula o
agradecimento da cidade por esse benefício educacional fundamental
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para a cidade e toda a região, assim como pelos investimentos que
Governador Valadares receberá na área de habitação e urbanização
de bairros, especialmente na de saneamento ambiental. Serão mais
de R$120.000.000,00 em projetos do PAC.

Refiro-me a projetos iniciados ainda quando da administração do
nosso saudoso e querido companheiro, ex-Prefeito João Domingos
Passarela, que fez diagnóstico muito bem elaborado dos bolsões de
pobreza de Governador Valadares. Desse diagnóstico, surgiram e
foram elaborados vários projetos que, tramitando no governo federal,
possibilitaram a captação de recursos para várias áreas.

Alguns desses projetos tiveram continuidade; outros, novos, foram
elaboradas pela atual administração. Fato é que a cidade de
Governador Valadares, depois de Belo Horizonte e Contagem, é a 3ª
que mais receberá recursos do governo do Presidente Lula na área de
habitação e saneamento. Mais de 30 bairros serão urbanizados, do
ponto de vista do cuidado com as ruas, com as melhorias
habitacionais, e, principalmente, com água, esgoto, saneamento
ambiental e drenagem; ou seja, haverá uma verdadeira revolução
nesses bairros quanto ao atendimento de políticas públicas. Esse é
um fato extremamente significativo para a cidade e região.

Também Teófilo Otôni, Itabira, Mantena estão recebendo recursos
do PAC. Essas cidades foram hoje contempladas com recursos do
governo federal.

Deixamos lá a nossa gratidão, em nome também da cidade, das
lideranças e dos Deputados presentes, para que levassem ao
Presidente Lula esse agradecimento pela contribuição a uma cidade,
e principalmente pelo compromisso com as famílias mais pobres.
Além dos investimentos, são mais de 20 mil famílias hoje, em
Governador Valadares, atendidas pelos programas sociais,
especialmente pelo programa Bolsa-Família, que atinge 20 mil
famílias, chegando praticamente a mais de 60 mil pessoas na nossa
cidade.

Gostaria de citar os Bairros de Governador Valadares que serão
atendidos: Carapina, Asteca, Atalaia, Vila União, Ipê, Penha, Jardim
Primavera, Vila Ozanan. Esses bairros receberão recursos a fundo
perdido, com uma pequena contrapartida da Prefeitura, que o PAC
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reduziu para 10%. Mas, em alguns projetos, reduziu em até 5% de
contrapartida de recursos para infra-estrutura, que receberão os
Bairros Santa Rita, Penha, Distrito Industrial, Distrito de São Vítor,
Turmalina, Vila Ozanan, Palmeiras, Nova Vila Bretas, Planalto, Mãe
de Deus, Santa Paula, Jardim do Trevo, Altinópolis, Alto Vera Cruz e
Alto Paraíso. Trata-se de um conjunto de bairros que terão infra-
estrutura para as famílias mais carentes de Governador Valadares.

Além desses projetos, as estações de tratamento de esgoto
receberão recursos para contribuir para a despoluição do Rio Doce,
com o projeto do Rio Doce Limpo. Há também um financiamento
federal para que esse projeto seja realizado na cidade de Governador
Valadares. Depois desse evento, o Vice-Presidente José Alencar, no
exercício da Presidência da República, abriu a Expoleste, a maior
mostra empresarial de toda a região, onde os empresários e os
setores ligados ao comércio e ao sistema produtivo estavam
apresentando sua mostra, seu trabalho. Enfim, as suas realizações na
cidade de Governador Valadares. Parabenizo a todos, o Presidente da
Associação Comercial e sua equipe, pelo sucesso da Expoleste e a
todos os empresários e trabalhadores que lá estavam apresentando o
resultado do seu trabalho. Os movimentos sociais também se
manifestaram, todos unidos, para ter uma região e uma cidade que
venha a promover o desenvolvimento e o seu crescimento.

Obrigado, Vice-Presidente José Alencar, e também os nossos
agradecimentos ao Presidente Lula pelos investimentos em
Governador Valadares.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos
Arantes.

O Deputado Antônio Carlos Arantes - Sr. Presidente, gostaria de
manifestar minha satisfação porque, na sexta-feira, estivemos na
cidade de Claraval inaugurando casas populares doadas pela Cohab.
Uma grande quantidade de habitações está sendo construída, já com
várias inaugurações nas regiões Sul e Sudoeste mineiro, através do
programa da Cohab, Lares Gerais, pelo nosso Governador Aécio
Neves. Aproveitamos também para visitar a estrada Claraval-Ibiraci,
do Pró-Acesso, um grande sonho que também se torna realidade.
Trata-se de um belo projeto. A empresa está trabalhando a cem por
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hora. E está ficando uma bela rodovia, que unirá as margens do Rio
Grande, chegando à cidade de Franca, àquela bela cidade de
Claraval. Manifestamos também nossa satisfação pela realização de
um debate que teremos, a nosso requerimento, para discutir as
potencialidades e os problemas do Lago de Furnas. Esse lago tão
bonito de águas hoje cristalinas, que, na verdade, escondem uma
série de problemas que aquele que não tem o conhecimento do seu
dia-a-dia nem sempre os percebe. Na verdade, são mais de 40
cidades que jogam esgoto sem tratamento adequado nesse lago.
Dessa forma, o excesso de matéria orgânica e produtos químicos faz
com que existam ali algas que muitas vezes contaminam a própria
água e toda a vida aquática, diminuindo a quantidade e a qualidade de
peixes, além da qualidade de vida da população. Esse é um lago
muito bonito que precisa ser cada dia mais preservado e trabalhado,
além de ter explorado seu potencial turístico e econômico. Não
podemos fazer vistas grossas para esse problema. Caso contrário, ele
se tornará inviável tanto do ponto de vista da produção como do
turismo.

É fundamental haver participação das lideranças e dos Deputados,
principalmente os votados na região, para que todos contribuam. Já
foi confirmado apoio do Presidente de Furnas, dos Secretários de
Meio Ambiente e de Turismo, além do Ministro. Na verdade, há muita
gente de peso e de capacidade ajudando a buscar soluções e a
valorizar esse belo lago de Furnas.

Na segunda-feira, por iniciativa nossa e de vários Deputados,
especialmente Carlos Pimenta e Vanderlei Jangrossi, discutiremos a
questão do álcool etanol e do biodiesel. Será uma audiência pública
importante. Falar de biodiesel hoje no Brasil não é novidade. De fato,
há muita coisa inovadora, barata e à altura do cidadão, do pequeno
produtor, do pequeno empreendedor, do pequeno empresário. Essa é
a realidade. Temos exemplos na nossa região. Na cidade de Cássia
foi implantada a primeira usina de biodiesel do Brasil - até o
Presidente Lula fez questão de ir lá - e em Cabo Verde, Muzambinho
e Caconde existe parceria com a Escola Agrotécnica Federal, liderada
pelo competente Dr. Rômulo, nosso grande amigo e parceiro da
escola. Com poucos investimentos é possível aproveitar todos os
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resíduos de frigoríficos, principalmente os da área de suínos. O
resíduo se transforma em biodiesel, alimentando toda a cadeia
produtiva do empreendimento, e ainda sobra para venda. Essas
experiências positivas serão trazidas aqui. Falei com o Dr. Rômulo há
alguns instantes, e ele confirmou presença na audiência. Será
importante mostrar essas oportunidades de aproveitamento de
resíduos, que podem ser transformados em recursos financeiros para
os produtores. A questão do álcool foi uma febre muito grande. Hoje
vemos que não há apenas facilidades nesse setor, há muitos
problemas também. Os produtores e arrendatários de cana começam
a ter dificuldade, o preço da cana caiu, e o arrendamento não é feito.
Há o parâmetro da tonelada e o valor do momento, que baixou muito.
O produtor fez arrendamento numa fase em que achou que ganharia
dinheiro, mas agora, com o início da produção, está tendo problemas.
Essa é a verdade, e o cenário nos assusta muito. Ficamos assustados
também quando empresas chegam a nossa região, subempreitam o
trabalho e não levam em consideração direitos, explorando a mão-de-
obra, o que não é o mais adequado. Isso ocorre em qualquer lugar
deste país, mas principalmente na nossa região, que é desenvolvida.
Em momento algum podemos admitir a exploração de trabalhadores
por empreiteiros e usineiros, que às vezes não têm o cuidado
suficiente para com essas pessoas. Os problemas começaram a
surgir. Como Deputado majoritário da cidade de São Sebastião do
Paraíso, onde resido e tenho minha vida firmada, não posso admitir
que os trabalhadores sejam explorados, conforme noticiado neste final
de semana.

Também tivemos uma oportunidade muito importante no dia de hoje,
nesta Casa, que foi participar do “Fórum Lixo e Cidadania” ao lado das
pessoas mais simples do Brasil, que são os catadores. Conforme eles
próprios se intitularam, eles não são catadores de lixo, porque lixo não
presta, e sim catadores de material reciclável. Achei bonita a forma
como eles se colocaram, valorizando-se como recicladores, catadores
de material reciclável.

Essas pessoas nos deram muitas lições, a ponto de termos de
refletir, ao sairmos pela cidade e ao vermos os carregadores de lixo
transportando seu material reciclável nas carrocinhas, empurrando um
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peso que é uma loucura, sofrendo debaixo de chuva e de frio e
trabalhando até de madrugada para ganhar uma mísera quantia de
R$300,00, R$350,00, R$400,00 por mês, para alimentar a família.

É importante analisarmos: o que será que estamos fazendo de bom
para essas pessoas? Qual é a nossa contribuição como Deputados?
Eu, como Deputado, sinceramente tenho trabalhado muito por eles, já
que sempre lutei em defesa da questão do lixo, ou melhor, da sua
correta destinação, tanto é que, quando fui Prefeito, fizemos a
primeira usina de reciclagem da região, e o lixo passou a dar lucro e a
gerar emprego, nunca sendo visto como um problema, e sim como
uma solução. Além do mais, a referida usina de reciclagem fez com
que pessoas fossem inseridas na comunidade, passando a ter um
salário e a ganhar a vida numa condição melhor.

Hoje, participando de um movimento como esse, pudemos ver que
ainda estamos fazendo pouco; é preciso fazer mais e, como disse o
Deputado André Quintão, fazer leis que venham a favorecer e
proteger essas pessoas que tiram seu sustento dos materiais
recicláveis.

Ainda agora, conversava com o Deputado Hely Tarqüínio, que é
relator de um projeto de minha autoria, sendo assessorado e ajudado
pelo meu amigo José Alberto, sobre esse projeto que, na verdade,
incentiva a empresa a aproveitar material reciclável, ou seja, a adquirir
esse material a fim de proporcionar recuperação ambiental, geração
de emprego e melhoria da renda da pessoa que trabalha com material
reciclável.

Espero que esse projeto tenha o apoio dos nobres companheiros
desta Casa, que o aprovemos e que ele seja mais uma forma de
estímulo às empresas, a fim de que elas possam aproveitar esse
material.

Em termos de lixo e de material descartável, posso dizer que não
vejo isso como um problema, e sim como uma solução. O problema
temos sido nós, brasileiros, que talvez não tenhamos ainda a
capacidade de entender que o lixo é renda e pode dar dinheiro. Como
sentem a maioria dos brasileiros e, principalmente, os
administradores, que não dão a solução correta e adequada ao lixo, o
lixo não é um problema. É preciso aproveitar o potencial econômico
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de todo o lixo do Brasil.
A partir desse seminário ocorrido hoje na Assembléia, com a

presença de pessoas de todo o Brasil, do Ceará ao Rio Grande do
Sul, aprendemos bastante, e espero eu que, juntos, busquemos
projetos interessantes e importantes a fim de darmos nossa grande
contribuição para o aproveitamento do material reciclável em Minas
Gerais.

Gostaria de continuar batendo na mesma tecla, eu, que respeito
muito o nosso Governador Aécio Neves e que tenho uma profunda
admiração por ele e pelo seu secretariado, formado por pessoas que
têm dado grande contribuição para o desenvolvimento de Minas
Gerais. O mesmo sentimento não é diferente em relação ao nosso
Secretário de Defesa Social, uma pessoa correta e com uma vontade
muito grande de acertar e colocar a segurança deste Estado no rumo.
Apesar disso, tem sido muito difícil chegar ao rumo certo.

A segurança no campo, em nossa região, é um problema muito sério
hoje. Tão sério a ponto de o produtor rural que mora no campo não ter
mais tranqüilidade para viver na sua propriedade, dados os roubos, os
assaltos, as agressões físicas e até os assassinatos, o que nos tem
incomodado muito. Fizemos um requerimento de audiência pública
para resolver esse problema. A audiência acontecerá na cidade de
São Sebastião do Paraíso, no dia 26, por intermédio da Comissão de
Segurança Pública, para discutir o problema da violência no campo.
Esperamos poder contar com a população regional para buscarmos
uma solução para essa tamanha violência existente em nossa região.
Muito obrigado.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Esgotada a hora

destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião,
com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente
da próxima reunião.

Leitura de Comunicações
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- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Assuntos Municipais - aprovação, na 19ª Reunião Ordinária, em
12/9/2007, dos Requerimentos nºs 1.014, 1.068, 1.094 e 1.095/2007,
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1.049/2007, do Deputado Zezé
Perrella, e 1.073 a 1.076/2007, do Deputado Ivair Nogueira; de Cultura
- aprovação, na 4ª Reunião Extraordinária, em 13/9/2007, dos
Projetos de Lei nºs 1.430/2007, do Deputado Ivair Nogueira,
1.433/2007, do Deputado Célio Moreira, 1.462/2007, do Deputado
Wander Borges, e do Requerimento nº 1.071/2007, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva; e de Política Agropecuária - aprovação, na 22ª
Reunião Ordinária, em 13/9/2007, dos Projetos de Lei nºs 843/2007,
do Deputado Fábio Avelar, com a Emenda nº 1, da Comissão de
Justiça, 1.410/2007, do Deputado Zé Maia, e do Requerimento nº
1.066/2007, do Deputado Carlos Pimenta (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Doutor Viana e

outros, solicitando a convocação de reunião especial para
homenagear a Federação dos Empregados no Comércio e
Congêneres do Estado de Minas Gerais. A Presidência defere o
requerimento de conformidade com o inciso XXI do art. 232 do
Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Gustavo Valadares, solicitando que o
Projeto de Lei nº 184/2007 seja encaminhado à comissão seguinte a
que foi distribuído, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o
prazo para emitir seu parecer. A Presidência defere o requerimento de
conformidade com o inciso VII do art. 232 c/c o art. 140 do Regimento
Interno.

2ª Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1ª Fase, a

Presidência passa à 2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

Questões de Ordem
O Deputado Paulo Cesar - Sr. Presidente, Srs. Deputados, imprensa

presente, público que nos acompanha nas galerias e por meio da TV
Assembléia, em todo o nosso Estado de Minas Gerais, boa tarde.
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Hoje, infelizmente, ocupo esta tribuna para registrar o meu repúdio a
um crime bárbaro acontecido no último fim de semana, no Norte de
Minas. Um índio da aldeia Xacriabá, localizada no Município de São
João das Missões, foi espancado até a morte por três jovens, entre
eles, dois menores de idade. Esse bárbaro crime foi cometido na
madrugada de domingo, na cidade de Miravânia, no Norte de Minas.
O índio Avelino Nunes Macedo, de 25 anos, foi seguido depois de sair
de uma festa. Os agressores disseram que queriam apenas dar um
susto no índio e deixá-lo nu. Seus assassinos confessaram as
agressões, mas alegaram que não tinham a intenção de matar a
vítima. Aliás, agressões como essa que levou à morte o índio Avelino
sempre são justificadas por seus autores dessa maneira fútil, como
ocorreu na morte do índio Galdino, em Brasília, há alguns anos. Os
três assassinos foram autuados por homicídio qualificado: por motivo
fútil. Mas nosso repúdio não vai se resumir a este protesto. Propus
hoje a realização de uma audiência pública da Comissão de
Segurança Pública, da qual sou Vice-Presidente, para que possamos
posicionar esta Casa sobre esse grave crime. Autoridades que têm
responsabilidade sobre a questão indígena serão chamadas para
essa audiência que queremos realizar em São João das Missões,
cidade que possui expressiva comunidade xacriabá e onde mora a
família do índio Avelino Nunes e, ainda, onde tenho a honra de ser o
Deputado majoritário. Não podemos nos omitir sobre esse grave crime
e vamos nos mobilizar para que episódios lamentáveis como esse não
venham a repetir-se em nosso território mineiro. Muito obrigado, Sr.
Presidente, Srs. Deputados.

O Deputado Ademir Lucas - Ontem, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Minas Gerais ficou menor, principalmente em sua vida pública, com o
falecimento do ex-Presidente desta Assembléia, Deputado Estadual
por vários mandados, Deputado Federal e Diretor-Geral do então
DNER, Genésio Bernardino de Souza. Genésio elevou este
Parlamento: um grande orador, grande tribuno, articulador de escol,
um homem que sabia trabalhar politicamente as suas bases e um
grande humanista, médico que era - um grande humanista o
Deputado Genésio Bernadino. Lembro-me, Sr. Presidente, de que,
depois da revolução de 1964, Genésio Bernadino foi o primeiro
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Presidente desta Casa, já quando entrávamos no período de
redemocratização do País, após a revolução. Eleito Tancredo Neves
em 1982 e logo no início de 1983, quando eu já era Deputado nesta
Casa, elegemos Genésio Bernadino o primeiro Presidente da
Assembléia no período pós-ditadura. Efetivamente, o Deputado
Genésio Bernadino conduziu esta Casa com maestria. Cumpre
lembrar que a maioria do então MDB, em relação ao partido da
Oposição à época, sucedâneo da Arena, o PDS, era de apenas um
Deputado, de forma que a condução dos trabalhos era muito difícil.
Além do mais, tínhamos toda uma cultura de oposição e, de repente,
passamos a governo, com a eleição de Tancredo Neves e a maioria
que adquirimos na Assembléia Legislativa. Mas Genésio Bernadino
soube conduzir com maestria esta Casa Legislativa; não tivemos
qualquer problema durante a gestão de Genésio, sucedido pelo
também grande Deputado Dalton Canabrava. Assim, creio,
Presidente, que a Assembléia viveu um momento histórico nessa
sucessão: do período revolucionário para a democracia. E Genésio foi
um baluarte na condução dos trabalhos desta Casa; sua passagem foi
marcante na Presidência deste Legislativo. Por isso, no dia de ontem,
a classe política e a própria vida pública mineira ficaram muito
menores com a ausência do Deputado sempre lembrado e agora
saudoso, companheiro Genésio Bernadino de Souza. Por isso,
gostaria de deixar consignado, em nome da Bancada do PSDB, voto
de pesar pelo passamento do nosso ex-Presidente. Da mesma forma,
estendemos esse pesar e esse sentimento pelo falecimento na
semana passada de outro grande ex-Deputado desta Casa, Jésus
Trindade Barreto. O interessante em Jésus é que ele vinha da carreira
policial - era um Delegado -, mas era um Delegado sobretudo
romântico. Era um Delegado acadêmico, que cultivava as letras. Era
também uma grande figura humana o nosso saudoso Jésus Trindade
Barreto. A vida nos reserva esses momentos. Da mesma forma, como
convivemos aqui instantes históricos com esses dois grandes
Deputados, Genésio Bernardino e Jésus Trindade Barreto, agora
temos a nossa saudade. Em nome da Bancada do PSDB, gostaria de
estender esse sentimento às famílias enlutadas dos nossos
companheiros Genésio Bernardino e Jésus Trindade Barreto. Que
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fique consignado o pesar da Bancada do PSDB pelo passamento
desses dois grandes Deputados, que elevaram muito alto o nome da
Assembléia Legislativa e da classe política de Minas Gerais.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há

quórum para votação, mas que há para a discussão das matérias
constantes na pauta.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n o 1.324/2007, do
Governador do Estado, que reajusta os valores das tabelas de
vencimento básico das carreiras dos profissionais da educação básica
do Estado e institui a parcela de complementação remuneratória do
magistério para fins de implantação do piso remuneratório dos
servidores do magistério público estadual. A Comissão de
Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. Não h á oradores
inscritos.

- Vêm à Mesa:
EMENDA Nº 4 AO PROJETO DE LEI Nº 1.324/2007

Dê-se ao “caput” do art. 6º a seguinte redação:
“Art. 6º - Fica instituída a Gratificação por Desempenho Escolar -

GDE -, destinada ao servidor em efetivo exercício do cargo de
provimento em comissão de Diretor de Escola, a que se referem o art.
26 da Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004, e o art. 8º-D da Lei nº
15.301, de 10 de agosto de 2004.”.

Sala das Reuniões, 18 de setembro de 2007.
Mauri Torres
Justificação. A gratificação instituída nesse artigo constitui uma

inovação no ordenamento jurídico e destina-se a servidores em efetivo
exercício no cargo de Diretor de Escola. Essa gratificação não se
confunde com aquelas já existentes, que são atribuídas aos
servidores em atividade e aos inativos e, portanto, não as substitui.
Assim, torna-se necessária a alteração proposta, para que não se
tenha dúvida quando da aplicação da norma.

- As Emendas nºs 1 a 3, do Governador do Estado, encaminhadas
por meio da Mensagem nº 94/2007, foram publicadas na edição de
15/9/2007.
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O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
Plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao
projeto três emendas do Governador do Estado, que receberam os nºs
1 a 3, e uma do Deputado Mauri Torres, que recebeu o nº 4, e que,
nos termos do 4º do art. 189 do Regimento Interno, serão votadas
independentemente de parecer.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n o 994/2007, do Deputado
Antônio Carlos Arantes, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Paraguaçu o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão.

A Presidência verifica, de plano, que persiste a falta de quórum para
votação, mas que há número regimental para a continuação dos
trabalhos. Vem à Mesa requerimento da Deputada Elisa Costa,
solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência
defere o requerimento e fixa à oradora o prazo de 15 minutos. Com a
palavra, a Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, Deputado José Henrique,
Deputados e Deputadas, gostaria de dar continuação ao debate que
iniciei na 1ª Fase desta reunião, mas gostaria de registrar que a
Assembléia realizará, a nosso pedido, amanhã, uma audiência pública
sobre a emigração do Vale do Rio Doce. Quero fazer uma reflexão e
principalmente debater as dificuldades e as alternativas da nossa
região.

A região do Rio Doce é o conjunto formado pelas Microrregiões de
Governador Valadares, Caratinga, Aimorés, Mantena e Guanhães. Há
60 anos, essa parte do território de Minas Gerais era coberta pela
floresta pluvial tropical, considerada de maior diversidade do que a
Amazônia. A sua ocupação foi simultânea ao processo de transição
da economia agroexportadora e da sociedade agrária para a
economia e sociedade urbano-industrial, ocorrido entre 1930 e 1960.
No processo de modernização do Brasil, a região do Rio Doce
desempenhou papel de fronteira agrícola, ou seja, espaço de
expansão da pecuária e da agricultura e de produção de matéria-
prima, contribuindo com recursos necessários à industrialização
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brasileira. As conseqüências do cumprimento desse papel, naquele
momento histórico do Brasil, fundamentam a tese de que a região do
Rio Doce tem um passivo a receber do Estado brasileiro.

A ocupação começou com a estrada-de-ferro penetrando lentamente
a floresta do Rio Doce, entre 1903 e 1942, cortando a região no
sentido leste-oeste. Na década de 30, as estradas começaram a ser
rasgadas no meio da floresta: a rodovia Rio-Bahia cortou a região no
sentido sul-norte, na primeira metade da década de 40. Até 1942, a
região foi alvo de disputas entre alemães, japoneses e norte-
americanos, em razão do controle do comércio da mica, matéria-prima
importante para as indústrias eletroeletrônica e de aviação. Com a
entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, os
americanos foram os únicos que ficaram na região, dominando
inteiramente o mercado da mica, importante para o esforço de guerra
dos aliados. Com os Acordos de Washington, em 1942, os EUA
financiaram o saneamento e a erradicação da malária e da febre
amarela na região do Rio Doce, principais entraves à ocupação efetiva
do território.

Entre 1943 e 1960, o Serviço de Saúde Pública - Sesp -, criado pelo
Governo Getúlio Vargas para operacionalizar o plano norte-
americano, permitiu a rápida ocupação e, infelizmente, exploração da
região: extração de plantas medicinais; comércio de plantas exóticas,
animais e peles; instalação da indústria de madeira; extração de
carvão vegetal e lenha; implantação de fábricas de ferro gusa;
exploração de minérios, tais como mica e pedras preciosas; produção
de grãos e engorda de gado, entre outras atividades econômicas. Na
cidade de Governador Valadares, Deputado José Henrique, foram
implantadas 17  grandes serrarias, uma grande fábrica de
compensado - subsidiária da siderúrgica Belgo Mineira - e diversas
indústrias de beneficiamento de mica. A extração de lenha e a
produção de carvão vegetal devoraram a floresta para alimentar os
altos-fornos da Belgo Mineira, da Acesita e de dezenas de fábricas de
ferro gusa.

Nas décadas de 40 e 50, levas de migrantes chegam de várias
partes de Minas Gerais, do Brasil e do exterior. A maioria dos
imigrantes eram agricultores pobres, em busca das terras do rio sem
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dono, terra da promissão, terra da nova Canaã. A população se
espraiou por toda a região, seguindo as rodovias e as estradas
vicinais abertas pela indústria da madeira. A região, que era um vazio
demográfico em 1930, tornou-se a mais populosa do Estado de Minas
Gerais em 1960. A agricultura foi a principal atividade que ocupou a
população, fornecendo arroz, feijão, milho, mandioca, entre outros
produtos, aos mercados urbano-industriais que se expandiam. Mas os
incêndios que ardiam por semanas e meses, devorando a floresta e
favorecendo o avanço das pastagens de capim colonião, virariam o
jogo a favor dos fazendeiros. O colonião oportunista, a violência de
jagunços e a política carvoeira das grandes companhias siderúrgicas
facilitaram o domínio das terras pelos fazendeiros e a expulsão de
dezenas de milhares de posseiros, fazendo da região do Rio Doce o
foco dos conflitos de terra durante o governo de João Goulart. A
pecuária de corte se expandiu, aproveitando o clima, as terras
propícias e os pastos de capim colonião, que tomaram o lugar da
floresta. Rapidamente, o rebanho bovino se tornou o maior do Estado
de Minas Gerais em 1960.

Nas décadas de 40 e 50, a ocupação acelerada e a exploração
econômica fizeram desaparecer floresta e fauna, esgotaram os solos,
tornaram os cursos d’água intermitentes e reduziram vertiginosamente
a sustentabilidade socioambiental. Configurou-se, então, uma região
caracterizada por alterações sem precedentes, dentro de um espaço e
tempo delimitados territorialmente. Na década de 60, ocorreu a
inversão do processo com a fuga dos capitais, o fim de atividades
produtivas, o fechamento das serrarias, o fim da indústria da mica, o
encerramento de várias firmas, o desaparecimento da agricultura, a
perda da capacidade de suporte da terra para a criação de gado, a
redução e involução da capacidade de geração de renda e o
desaparecimento acelerado da ocupação produtiva e do emprego.
Hoje os problemas da região do Rio Doce, que tantas riquezas
produziu, são estruturais e conseqüência do seu próprio processo de
ocupação. Na questão ambiental, este processo deixou graves
problemas de degradação de solo e restrição de água, apesar da
ampla rede fluvial. Os rios estão se tornando intermitentes como os
das regiões semi-áridas. Se nada for feito, o próprio Rio Doce se



1000

tornará um rio intermitente nos próximos 50 anos, conforme relatório
da Comissão Brasil-França. O acelerado processo de erosão,
causado pela perda da cobertura vegetal, provocou a redução
acentuada da produtividade. Em 1960, colocavam-se três cabeças de
gado em 1ha de terra, hoje são necessários 2ha para engordar um
único boi. No EIA-Rima, para a construção da Usina Hidrelétrica de
Aimorés, encontramos a afirmação de que o quadro de degradação
ambiental da região destaca-se como um dos piores de Minas Gerais,
além da denúncia de que toda a fauna e a flora haviam sido
destruídas.

O quadro sanitário é outro problema, pois a região do Rio Doce é
marcada por altos índices de incidência de doenças endêmicas. Em
relação ao saneamento básico, hoje se registra uma baixa cobertura,
com apenas 47,7% da população atendida por serviços de
abastecimento público de água e 12% por serviços de esgotamento
sanitário.

A questão educacional é igualmente grave, um entrave estrutural
pela baixa produtividade do ensino fundamental. Em meados da
década de 90, apenas 1,49% da população tinham acesso ao ensino
médio. O gargalo não ocorria entre o ensino médio e o superior, pelo
contrário, o aproveitamento era de 50%, o que diferenciava do índice
nacional. A partir de 1996, com a LDB, a situação sofreu alguma
melhora, porém sem alterar o quadro estrutural. O problema está
ligado à qualidade do ensino fundamental e à passagem do aluno
para o ensino médio. O problema da escolaridade da população é
agravado pelo fato de o maior número de emigrantes para o exterior
ser de pessoas com o ensino médio, na faixa etária entre 18 e 30
anos.

Se tomarmos a curva do Valor Adicional Fiscal - VAF -, teremos a
comprovação da situação de declínio contínuo e acentuado da
atividade econômica. Para Governador Valadares, principal cidade da
região, a curva do VAF, entre 1971 e 2007, apresenta uma linha de
tendência decrescente contínua, indicando falta de capacidade de
reversão. Portanto não é a conjuntura econômica nacional que
comandou a lógica regional, isto é, o crescimento da economia
nacional não induziu a um crescimento da economia regional nem na



1001

década de 70, quando a economia mineira cresceu com taxas
superiores a 12% ao ano.

O papel que a região do Rio Doce desempenhou, durante o
processo de modernização e industrialização brasileira, deixou como
herança problemas estruturais que dificultam aos grupos sociais
reverterem por si mesmos a situação herdada. A região produziu
muitas riquezas, porém, no lugar da prosperidade, sobraram
dificuldades e degradação. Aí se explicam o esvaziamento
demográfico e o fenômeno migratório particular da região do Rio
Doce.

Os documentos oficiais apontaram o problema do esvaziamento
populacional de vários Municípios, com perda acima de 50% da
população. Entre 1960 e 1991, a região perdeu mais de 2 milhões de
habitantes; ou seja, a região, que chegou a 1,7 milhão de habitantes
em 1960, teve a população reduzida para 1,5 milhão em 1991. Se não
fosse a perda de todo o crescimento vegetativo e a queda do número
absoluto, a população teria chegado a 3,6 milhões de habitantes.

A emigração não ocorreu apenas em direção a outras regiões
brasileiras, mas também inscreveu o Brasil na esfera da emigração
internacional. A emigração para os Estados Unidos foi pioneira na
década de 60. A partir da segunda metade da década de 80, a
economia regional passou a depender fortemente da crescente
remessa de dólares pelos emigrantes. No final da década de 80, a
região que maior representação teve entre os brasileiros residentes
nos Estados Unidos foi a de Governador Valadares. A cidade de
Valadares ocupou o 1º lugar entre as 10 cidades brasileiras que mais
contribuíram com os fluxos migratórios internacionais para diversos
países, especialmente para os EUA, na ordem de 17% do fluxo
migratório. Na década de 90, o fenômeno ampliou-se, quando a região
passou a enviar emigrantes para Portugal, Canadá, Austrália, Grã-
Bretanha, entre outros países.

A entrada de moeda estrangeira contribui para aquecer a economia,
mas, de alguma forma, agrava o problema ao inflacionar os preços
das mercadorias e das propriedades.

No quadro atual, temos de discutir alternativas para evitar a
decadência econômica e o empobrecimento da população. Temos de
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construir alternativas para gerar o crescimento da região. Desenvolver
a região do Rio Doce é resgatar o passivo ambiental e a dívida social
devida pelo Estado brasileiro e, em especial, pelo nosso Estado de
Minas Gerais, ou seja, políticas estruturantes são fundamentais para
reverter o quadro econômico, social e político.

Essa é a principal tarefa a que me proponho, enquanto Deputada
Estadual eleita como uma das representantes desta região,
especialmente Governador Valadares.

Deputado José Henrique, fazemos parte da Cipe-Rio Doce, que está
trabalhando para que possamos despoluir a bacia hidrográfica, a fim
de que possamos ter um planejamento participativo, elaborar planos
de esgoto sanitário, um plano estratégico integrado e, futuramente,
termos uma bacia limpa, um Rio Doce integrado, e diversas
alternativas.

Somos parceiros também na implantação do “campus” universitário
federal, juntamente com o Deputado Adalclever Lopes, que também é
da Bacia do Rio Doce, para que possamos reconverter aquela
economia, criar oportunidades e manter as famílias ali.

Precisamos, cada vez mais, dos investimentos federais e estaduais
efetivamente traduzidos ali em políticas públicas de desenvolvimento.

Podemos comemorar também a parceria entre o Ministério da
Educação, a UFMG e a Secretaria de Educação, que já começa com
a implantação do pólo da UFMG, tendo feito o primeiro vestibular
dirigido para professores da rede pública de ensino. São 100 vagas:
50 na área de química e 50 na área de ciências biológicas. Em
dezembro, teremos mais 300 vagas no pólo da UFMG, juntamente
com a Universidade Aberta do Brasil, na área do curso de
Enfermagem, na área de saúde da família e cursos de especialização.
No ano que vem, teremos curso de Matemática. Enfim, cursos que
irão contribuir para, efetivamente, garantir oportunidades para toda a
nossa juventude.

Também queremos registrar - já falamos isso anteriormente - que
Governador Valadares receberá um Cefet. Gostaríamos que fosse em
2008, mas será em 2009. Não conseguimos oferecer ainda uma
melhor contrapartida aos Municípios de Minas, mas o Cefet é uma
grande conquista, possibilitando a profissionalização dos jovens de



1003

toda a região, aumentando a oportunidade de inserção no mercado de
trabalho e de um futuro melhor.

Finalizando, em relação às alternativa que abordamos até com as
lideranças de Governador Valadares e do Rio Doce, diante da
preocupação de buscar política pública que altere o quadro de
estagnação, conseguimos viabilizar a criação do Centro de
Informação, Apoio e Amparo à Família e ao Trabalhador no Exterior -
Ciaat -, a partir de uma proposta da Fundação Banco do Brasil e do
governo Lula de contribuir com a geração de emprego e organizar os
trabalhadores, para que possam ter mais dignidade e permanecer em
Governador Valadares.

Além do Rio Doce Limpo, um projeto de revitalização da nossa
bacia, dos projetos da universidade, com os quais estamos
empenhados, e dos recursos que chegarão a Governador Valadares e
região, também estamos empenhados para que a questão fundiária
seja um tema da região, do governo de Minas e do governo federal.
Temos que produzir mais por meio da agricultura familiar, de
assentamentos e da reforma agrária, que possibilita assentamentos
sustentáveis, produtivos. E que possamos ter uma alimentação de
qualidade também no Vale do Rio Doce.

Deixo o registro de que estaremos realizando uma audiência pública
para construir alternativas para o Vale do Rio Doce, para incluí-lo num
processo de desenvolvimento pelo qual passam Minas e o Brasil, num
choque de políticas públicas em toda a região, a partir de Governador
Valadares - 102 Municípios que deveriam ter o atendimento das
políticas do governo federal. Ampliar esses recursos significa
promover o desenvolvimento, aquecer a economia, gerar empregos e
possibilitar, Deputado Padre João, por meio especialmente das
políticas do campo, uma verdadeira reforma agrária. O Rio Doce
precisa democratizar o acesso à terra, a produção de alimentos,
garantir a recomposição das nossas florestas, uma água de qualidade
e melhores condições de vida a toda a região.

Deixo aqui essa mensagem e convido as lideranças, as
comunidades e os movimentos sociais para participarem, amanhã, da
nossa audiência pública, às 15h30min, aqui, na Assembléia, onde
discutiremos alternativas e, quem sabe, conseguiremos minimizar a



1004

situação, com a iniciativa da Assembléia, com a bancada de
Deputados, com os movimentos sociais e a sociedade civil
organizada, com alternativas para diminuirmos os efeitos da
emigração. A partir disso, poderemos ter as famílias mais presentes
em Governador Valadares, até com novas possibilidades, porque elas
têm sofrido muito no exterior, com dificuldades.

Temos acompanhado diretamente o constrangimento das famílias
em relação aos direitos humanos - os seus direitos não são
respeitados. Queremos que grande parte das famílias possa
permanecer em Governador Valadares. E que as famílias que lá estão
tenham os seus direitos sociais e humanos garantidos e reconhecidos.
Esse é o processo que pretendemos debater para que o Rio Doce
tenha o reconhecimento de políticas públicas.

O Presidente Lula tem feito a sua parte, mas ainda podemos
avançar, e muito, nas políticas para reconverter a economia da região,
numa dinamização nova, de mudanças, que passa pelo protagonismo
da população e dos movimentos sociais. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado
Domingos Sávio, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento
Interno. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo
de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, todos que nos acompanham aqui na Casa do povo
mineiro. De um modo especial, destaco a presença do Prefeito de
Pompéu, meu caro amigo Dr. Joaquim Higino, companheiro de
partido, o PSDB, que tem feito um belo trabalho naquela querida
cidade e que tem, de fato, honrado as boas tradições da gente
batalhadora de Pompéu. É motivo de orgulho para nós, Prefeito, tê-lo
como nosso companheiro no Partido. Sei da admiração que o
Governador Aécio Neves tem pelo seu trabalho. Sabemos das
dificuldades que encontrou em um primeiro momento na
administração daquela cidade, mas, ainda assim, as superou,
realizando obras marcantes como a construção do conjunto
habitacional. Tive a alegria de estar ao seu lado para acompanhar a
entrega dessa obra. Vi com que emoção aquelas centenas de
moradores a receberam.
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É também uma alegria vê-lo se dedicando à saúde do povo de
Pompéu com a construção de um belo posto de saúde. Além disso, há
os investimentos na área da cultura, como a inauguração da Casa da
Cultura. Na área do ensino superior, colocou para funcionar o prédio
da universidade, com a perspectiva de vestibular para três cursos
superiores. Sei da sua luta para fazer com que a nossa Unimontes
pudesse estender esses cursos até a nossa querida cidade de
Pompéu.

Por coincidência, hoje pela manhã, eu conversava com o Rômulo,
Gerente da Caixa Econômica Federal em Divinópolis. Ele tratava de
agilizar a aprovação de um projeto encaminhado pela Secretária
Municipal de Pompéu, objetivando a reforma e a implantação de
equipamentos de lazer e de esportes numa grande praça que estará
sendo recuperada, praticamente reconstruída, nos próximos dias. O
Rômulo me assegurava que, em breve, liberará os recursos para mais
esse investimento. Assim, Prefeito, quero parabenizá-lo e dizer da
alegria de tê-lo conosco.

Sr. Presidente, tenho dois assuntos a tratar: um é relativo à área da
saúde, e o outro - que quero discutir ainda esta tarde - diz respeito ao
Projeto de Lei Complementar nº 27, que trata da gestão unificada da
previdência e cria mecanismos para que o governo do Estado
assegure aposentadoria e dê mais tranqüilidade a milhares de
servidores do Estado, como os serventes de escola e os professores
que estão sendo contratados em condição temporária - mas é um
temporário que, em alguns casos, já passa de 20 anos, como
designados, e não têm, portanto, nenhuma segurança jurídica para
sua aposentadoria. No Projeto de Lei Complementar nº 27, essa
matéria está sendo tratada, bem como a questão previdenciária de
Minas Gerais.

Inicialmente, faço uma comunicação sobre uma reunião
extremamente proveitosa que tivemos hoje pela manhã, em
Divinópolis. Convidei para estar conosco o Secretário de Estado de
Saúde. Não pôde comparecer, e esteve, então, conosco o Secretário
Adjunto, Dr. Antônio Jorge. O assunto interessava não somente a
Divinópolis, mas também a Minas Gerais e, de um modo especial, ao
Centro-Oeste mineiro.
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A macrorregião do Centro-Oeste, cuja cidade-pólo é Divinópolis,
para efeito de mapeamento da saúde, reúne 54 Municípios, Deputado
Rêmolo Aloise, profundo conhecedor e batalhador pelas causas da
saúde. Ali em Divinópolis, no Centro-Oeste mineiro, realizamos um
grande trabalho, que envolveu a comunidade de diversas cidades,
começando mais precisamente em 1995, quando eu era Presidente
da Câmara Municipal.

A criação da Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste
mineiro, uma entidade sem fins lucrativos, reuniu a sociedade -
entenda-se como sociedade todos os cidadãos. Não se trata de uma
elite ou de uma casta privilegiada, mas sim das pessoas mais
humildes, da periferia da cidade aos médicos, todos irmanados na
consciência de que uma região tão grande, com algo em torno de
1.500.000 habitantes, não podia continuar prescindindo de ter um
equipamento para o tratamento do câncer, uma estrutura que desse
condições de o cidadão tratar-se ali mesmo, recuperar-se e ter uma
perspectiva de vida.

E ali começou essa grande batalha, o esforço de tantos. Depois,
quis o destino que eu chegasse a Prefeito de Divinópolis, exatamente
quando a obra começou a ser edificada, no ano de 1997. A partir de
então, essa luta foi-se materializando, e hoje temos nessa cidade,
atendendo a todo o Centro-Oeste mineiro e eventualmente alguma
demanda até mesmo de fora do Estado, como já ocorreu, um dos
melhores hospitais especializados de Minas e do Brasil no tratamento
do câncer.

Refiro-me a um hospital completo, com ótimo corpo clínico. Além do
hospital, há uma casa de apoio, com dezenas de apartamentos para
acolher o paciente e até seus familiares. Tudo isso absolutamente de
graça. A casa de apoio presta assistência psicológica, odontológica e
fisioterapêutica. Ali há restaurantes, com boa alimentação. Enfim, há
ali um tratamento que, muitas vezes, nem no melhor hospital particular
se tem. Um tratamento humano. Olha-se o ser humano num momento
difícil de sua vida.

Após pintar esse cenário, parecia que estava tudo bem, mas não
estava. Feita a obra e o credenciamento pelo SUS, ao final de minha
gestão como Prefeito, aproximadamente no ano 2000, quando o
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Ministro José Serra destinou àquela cidade o equipamento de
radioterapia, o hospital funcionava cada dia melhor. Atendia, e muito
bem. Só que o teto, o volume de dinheiro previsto para atender nossa
região não era suficiente nem para 50% da demanda. Começamos a
viver um pesadelo: possuíamos um hospital equipado, com um corpo
clínico eficiente, havia o paciente, que batia à nossa porta, pois
precisava ser atendido, mas convivíamos também com a
impossibilidade de atendê-lo, porque não haveria como pagar ao
hospital.

Houve uma série de desencontros. Quero louvar aqui a atitude do
Governador Aécio Neves, que, no ano de 2004, logo no início de seu
primeiro mandato, baixou uma portaria que estabelecia que nenhum
cidadão de Minas ficaria sem o tratamento de radioterapia e de
quimioterapia por falta de cobertura financeira do Estado. Portanto, o
Estado assumiu, por intermédio dessa portaria, que tudo que
excedesse as cotas previstas pelo SUS em cada Município, o Estado
complementaria. Porém, havia uma exigência, que todos
consideraram normal, a qual foi pactuada com todos os Secretários: o
Estado complementaria tudo que o Município gastasse além do seu
chamado tetoMAC, ou seja, do seu teto pleno.

Cada Município recebe uma série de recursos para o tratamento da
oncologia, para a radioterapia, para a quimioterapia, para a
hemodiálise de pacientes com problemas nefrológicos, para a clínica,
para a internação, para a cirurgia. Esse dinheiro, após somado, dá-
nos o que chamamos de teto do Município. Um Município grande
como Divinópolis, que faz tratamento de câncer, tem previsto, dentro
do teto geral, o teto para o tratamento do câncer, que girava em torno
de R$280.000,00 por mês, que, somados com os outros
procedimentos, atingia aproximadamente R$2.000.000,00 por mês ou
R$24.000.000,00 por ano.

A portaria estabelecia que tudo o que excedesse o teto de
R$2.000.000,00 por mês o Estado pagaria. Por um problema de
gestão local, o Município vinha excedendo o teto previsto para o
tratamento do câncer, mas, quando todos os gastos eram somados e
lançados no programa do SUS, não conseguia comprovar ter gastado
mais de R$2.000.000,00. Assim, não conseguia também receber o
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extrateto. Diante disso, atendimentos na área de oncologia deixaram
de ser autorizados.

Nessa hora, entramos em campo. Refiro-me à ação do político. Às
vezes as pessoas pensam que decisões da área de saúde devem ser
apenas técnicas. Quem dera fosse assim, não é, Deputado Rêmolo
Aloise? Seria um sonho. Todos seriam atendidos. Não haveria fila
nem falta de recursos, nem seria necessário chamar a representação
política para tentar ajudar a resolver o imbróglio.

Mas, diante disso, fui chamado pela direção do Hospital do Câncer,
pelos gestores das diversas cidades, como Luz, Bom Despacho,
Formiga, Pompéu, e outras cidades que referenciam para Divinópolis
dizendo: o nosso paciente não está sendo atendido. Alegam que não
há mais cota.

Fomos à Secretaria e fizemos um trabalho persistente. E hoje
tivemos a informação do Secretário Adjunto de que, feitos os
levantamentos, verificaram que a capacidade instalada do Hospital, de
fato, é boa, de que a demanda existe e de que o teto previsto para
câncer, na plena de Divinópolis, que inclui os Municípios
referenciados, e é algo em torno de R$3.300.000,00 por ano, portanto,
em torno de R$280.000,00 por mês, a partir de setembro passa para
R$7.700.000,00 por ano, algo em torno de R$650.000,00 por mês.

Deputado Rêmolo Aloise, portanto, este é daqueles momentos em
que nós, em que pese aos momentos difíceis e tristes da vida pública,
quando alguns às vezes até tentam nos nivelar por baixo dizendo que
“os Deputados são todos iguais”, podemos falar que não é não.
Homem público não é tudo igual não, como também os seres
humanos, em qualquer profissão, não são iguais.

E falo mais: aqui, nesta Casa, tenho o privilégio de conviver com
Deputadas e Deputados Estaduais sérios, íntegros e dedicados, os
quais diariamente vivenciam emoções como as que estou vivenciando
hoje, de ver a sua luta resultar em um grande benefício a toda a
comunidade. E isso sem nenhuma politicagem ou tipo de privilégio.
Tudo numa análise técnica, num estudo sério, obviamente, com a
nossa gestão política. Estamos sempre procurando fazer o nosso
papel de Deputado votado em todo o Centro-Oeste mineiro. Levamos
esse assunto à Secretaria, onde tivemos uma acolhida profissional e
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séria por parte do Deputado Marcus Pestana e do Secretário Adjunto
Antônio Jorge, e também do Governador.

Tratei desse assunto com o Governador, que não teve dúvida.
Primeiro, ele é um Governador bem informado, que, de imediato,
respondeu-me dizendo: “Já autorizei que tudo o que exceder ao teto
seja pago”. Disse-lhe que lá havia um problema. Curiosamente, o
Município não conseguia exceder ao teto, que sempre ficava entre
R$1.600.000,00 e R$1.700.000,00. Quando começava a autorizar o
tratamento do câncer, o Secretário alegava que estava pagando com
dinheiro do próprio Município, e que não tem condições de bancar.

Enfim, tratava-se de um caso atípico, e que precisava de uma
análise específica. O Governador determinou que essa análise fosse
feita, e hoje tivemos a alegria de ver o Secretário ir a Divinópolis e
dizer: “Estamos autorizando a mudança do teto para o tratamento
oncológico para a região Centro-Oeste, para a Macro-Centro-Oeste,
cuja cidade-pólo é Divinópolis, em mais que o dobro.”.

Na mesma hora, o Secretário Municipal levantou-se e disse: “A partir
de hoje, estão autorizados todos os tratamentos”. Ali estavam
presentes pais com prontuários de crianças que precisavam fazer
radioterapia ou quimioterapia. Havia Secretários Municipais que
estavam entrando em processo de depressão porque viam seus
cidadãos pedirem uma coisa que não tinham como oferecer, se não
tivéssemos esses procedimentos adotados.

Além disso, levamos o Secretário para conhecer o pronto-socorro,
que foi construído quando eu era Prefeito, mas que hoje vive
estrangulado porque acabou se transformando num hospital. Ele
recebe o paciente, e o leito que seria de observação para 24 horas
acaba virando leito de internação, porque o paciente fica uma ou duas
semanas ali. O paciente fica esse tempo todo no pronto-socorro, com
pneumonia e outros problemas, porque não existe leito para ser
ofertado na rede SUS.

Saímos de lá com o compromisso de construir - e vamos realizar
isso - um hospital público em Divinópolis que ofereça mais vagas para
todo o Centro-Oeste mineiro, desatando esse nó, esse gargalo.

Sr. Presidente, meu tempo está se esgotando. Quero apenas dizer
que foi uma daquelas manhãs em que, mais uma vez, tive a alegria de
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exercer a condição de representante do povo e, com todas as
tristezas e decepções que às vezes sentimos devido às notícias ruins
ligadas à política, perceber como é bom ver que o nosso trabalho está
contribuindo para ajudar a resolver problemas graves como esse.

Ao término desta reunião, juntamente a nossa assessoria, irei à
Liderança desta Casa para debruçar sobre o Projeto de Lei
Complementar nº 27, que trata da gestão centralizada da previdência
pública em Minas Gerais, do Instituto de Previdência dos Servidores
Militares e do Ipsemg, além da questão que envolve os designados,
que são trabalhadores do Estado - serventes de escola e professores
recontratados, que precisam ter direito à aposentadoria e a uma
tranqüilidade maior.

A contribuição dos colegas Deputados está sendo fantástica. Temos
recebido sugestões de todos os partidos. Hoje iremos debruçar-nos
sobre o tema, ouvindo representantes dos pensionistas, aposentados
da Polícia Militar - já recebemos um grupo de servidores preocupados
com o Ipsemg. Procuraremos analisar o projeto de maneira a retratar
o que o Governador veio a público para dizer: o Instituto de
Previdência dos Servidores Militares não apenas será mantido com
autonomia financeira, administrativa e orçamentária, mas todos os
direitos dos servidores militares ativos e inativos serão absolutamente
assegurados. O mesmo será aplicado no Ipsemg, ou seja, ele não
apenas será mantido, como também todos os direitos dos servidores
serão assegurados.

Alguém pode estranhar e questionar: para que serve esse projeto de
lei? Ele tem o objetivo de resolver o problema dos designados, que
precisam de uma solução, e atender ao comando da lei federal, que
exige que o Estado tenha conselho único para cuidar da gestão
previdenciária. Isso é determinação de lei federal! Não será retirado
direito algum dos servidores militares ativos ou inativos, muito menos
dos servidores civis.

Portanto o projeto será analisado agora, à tarde, Sr. Presidente, e
espero emitir parecer na reunião de amanhã, para que tramite nesta
Casa e gere benefício aos servidores. Não dá para pensar em legislar
se não for para gerar benefícios. É para isso que viemos para cá.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado
Adalclever Lopes, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento
Interno. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo
de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Adalclever Lopes.

O Deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,
Srs. Deputados, queridos amigos peemedebistas, querido povo de
Minas Gerais; ocupo esta tribuna hoje com saudade. As montanhas
de Minas choram de saudade do nosso querido peemedebista
Genésio Bernardino.

Ontem, aos 82 anos, faleceu Genésio. Essa tristeza tomou conta de
todo o PMDB. Hoje, sinto que a saudade é maior. Temos a alegria de
dizer que o Genésio era também a democracia. Esse querido
parlamentar era amigo, tão amigo e tão próximo da minha família e de
cada família do PMDB que nos ensinou a discutir democraticamente e
a ter uma bandeira firme, como ele sempre teve. Presidiu esta Casa e
participou de quatro legislaturas, tendo ido para a Câmara Federal,
meus caros Deputados Getúlio Neiva e José Henrique, que foram não
só colegas na Câmara Federal, mas que também conviveram com ele.
Aliás, o nosso querido Deputado José Henrique fez muitas
dobradinhas com Genésio Bernardino. Genésio trabalhou e trouxe
desenvolvimento para a região do Rio Doce. Quando ele foi para o
DNER, fez, como faz um médico, a grande cirurgia no DNER,
colocando no órgão a alma e o coração de um político, levando
estradas a todos os rincões de Minas e consertando algumas outras,
para escoar a produção de todo o Brasil. Fica aqui hoje a homenagem
de toda a bancada de Minas Gerais ao nosso querido e eterno
Genésio Bernardino. Eterno porque o homem é eterno quando a sua
obra permanece. O Genésio se eternizou por meio de suas ações por
toda a nossa região. Esse querido Genésio Bernardino, que hoje nos
deixa saudade e para cuja família deixamos o nosso abraço
peemedebista. Também deixamos um abraço a todos os seus
eleitores de Minas Gerais e do Brasil.

É no exemplo de Genésio Bernardino que nos devemos inspirar,
para sermos sempre firmes, corretos, bondosos e bons representante
de Minas. É isso o que o PMDB traz, o abraço de toda a bancada
peemedebista aos familiares e amigos de Genésio Bernardino.
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O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte) - Estava em meu
gabinete, Deputado Adalclever Lopes, acompanhando o
pronunciamento de V. Exa., e acorri a este Plenário para também me
solidarizar e secundar o pronunciamento que V. Exa. faz nesta tarde
em homenagem ao Deputado Genésio Bernardino. Faço-lhe esta
homenagem com a maior devoção e munido de grande sentimento de
solidariedade com a família do Deputado Genésio, porque fui seu
colega, Deputado Federal na Câmara dos Deputados, nos idos de
1991 e 1992, época em que ele era Vice-Presidente da Câmara dos
Deputados. O seu gabinete era a casa dos Deputados mineiros, onde
nos reuníamos para discutir todos os assuntos. E ele, como bom
anfitrião e como bom mineiro, recebia a todos com muita lhaneza,
galhardia e amizade. Ontem, sabendo de seu falecimento, estivemos
aqui, em rápida visita ao seu velório, para homenageá-lo. Nós,
peemedebistas, temos no Deputado Genésio Bernardino um
paradigma das virtudes do homem público, da generosidade do
político mineiro, detentor de todas aquelas qualidades que nós
gostamos de ver nos grandes políticos, forjados na velha política
mineira.

Por essa razão, a homenagem que V. Exa. faz hoje recebe, em
coro, a homenagem de todos os peemedebistas da Capital, do interior
e de todos os rincões e recantos de Minas, porque o Deputado
Genésio Bernardino, pela sua longa e profícua trajetória política,
merece receber essa homenagem póstuma em que V. Exa.
representa a todos nós, neste momento. Parabéns, Deputado, e
parabéns, Deputado Genésio Bernardino, pelo grande homem público
que V. Exa. foi.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Meu Líder, Deputado
Adalclever Lopes, o Deputado Luiz Tadeu Leite falou, muito bem, a
respeito do Genésio, nosso colega na Câmara Federal, quando
estávamos juntos, como Deputados.

Como Vice-Presidente daquela Casa, é de se ressaltar a sua fleuma
britânica, o seu distintivo de conversar, a sua forma de falar, a
seriedade de conduzir as coisas públicas e, sobretudo, a sua energia,
quando lutávamos contra a ditadura, naquela grande caminhada para
levar Tancredo Neves às praças públicas de Minas Gerais, no
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movimento “Diretas Já”. O Genésio nunca nos faltou nesses
momentos. Ele foi parte da história de Minas e do Brasil, assim como
da glória do PMDB, do passado, seguindo, como lâmpada acesa, para
os nossos roteiros futuros.

Sei que V. Exa., nosso Líder Adalclever Lopes, tem, assim como eu,
o desiderato de seguir o seu caminho, o seu roteiro, na mesma
direção em que ele caminhou. As nossas homenagens à sua família e
os meus cumprimentos ao nosso Líder por essa forte lembrança, aqui
no Plenário, de um homem que é exemplo para nós todos. Muito
obrigado, Deputado.

O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte) - Caro amigo e jovem
Deputado Adalclever Lopes, não poderia, neste momento, deixar de
pedir a V. Exa. um aparte. Por alguns motivos. O primeiro deles data
de quando iniciei minha carreira política no PMDB. Cheguei a esta
Casa em 1990 pelo PMDB e tive a grande satisfação, em minha
primeira eleição, de estar ao lado do Genésio Bernardino, fazendo
uma dobradinha no Sudeste.

Um brilhante Deputado, uma oratória invejável, uma capacidade
nata de ser político. Recordo-me muito bem de um de nossos
comícios em Guaxupé, em que ele me disse: “Reminho, estou bem na
sua frente. Mas se prepare, porque a política foi feita para poucas
pessoas. Tenho certeza absoluta de que ganharemos a eleição.”. E
isso aconteceu. Iniciei minha carreira política ao lado do Genésio.

Outra grande ocasião foi quando Genésio foi Presidente desta
Assembléia. Hoje pela manhã, estava na Presidência e comentei com
o Presidente Alberto Pinto Coelho que o Genésio está colocado no
painel dos grandes Presidentes que passaram por esta Casa.

Para terminar, somando as suas palavras às do Tadeu e dos outros
oradores, o Genésio tinha outra qualidade, que poucos políticos têm: a
qualidade externa de se vestir bem. E, junto com essa qualidade, ele
sabia dançar, era exímio dançarino, adorava a música. Dentro dele
estava aquele dom maior de auscultar o que é bom, que é o senso
musical.

Não tive oportunidade de dar o adeus último ao Genésio, mas, neste
momento, neste Plenário, quero lhe dizer: Genésio, que você esteja
naquele lugar maior das pessoas que por aqui foram maiores. Para
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mim, você representa o verdadeiro político. Que Deus o abençoe e
que, lá de cima, você nos dê uma benção geral para praticarmos tudo
de bom que você praticou na política. Obrigado.

O Deputado Durval Ângelo (em aparte) - Deputado Adalclever
Lopes, Líder do PMDB, quero fazer um registro público pelo excelente
trabalho de V. Exa. na condução da Bancada do PMDB nesta Casa,
Liderança inconteste. Um jovem que vem-nos surpreendendo pelo
trabalho e pela firmeza, o que muito nos orgulha, porque temos com o
PMDB em Minas Gerais uma aliança prioritária. Entendemos que, sob
sua Liderança, nossa opção preferencial se consolida cada vez mais.
Nossas duas bancadas, juntamente com outras, particularmente a do
PCdoB, na pessoa do Deputado Carlin Moura, que aqui está, têm
dado sustentação ao governo Lula e às políticas do governo federal.
Sabemos que há coisas que precisam ser ampliadas, questões
econômicas que precisam ser atacadas, processos de participação
popular que devem ser ampliados. Mas, pela primeira vez, temos um
governo que está contribuindo decisivamente para o desenvolvimento
deste país.

Diziam e faziam piada com a questão do crescimento do nosso PIB,
mas agora vemos que o governo estava partindo para uma política
certa, pois teremos um crescimento superior a 5% este ano.

Sobre a questão que V. Exa. traz a este Plenário, o passamento do
Deputado Estadual e Federal Genésio Bernardino, sempre nas fileiras
do PMDB, desde o antigo Movimento Democrático Brasileiro - MDB -,
quero destacar algumas coisas. Em primeiro lugar, ainda jovem,
iniciando-me no movimento dos trabalhadores em educação, quando
Genésio Bernardino presidia esta Assembléia Legislativa, em plena
ditadura militar, nós, professores, acampamos nesta Casa e fomos
acolhidos no gabinete do Deputado Genésio Bernardino, que era um
arauto na defesa das liberdades democráticas, contra a ditadura
militar imposta ao Brasil. E acho que temos de fazer um tributo cada
vez maior a todos aqueles que lutaram contra a ditadura militar.

Em segundo lugar, como Deputado majoritário em Mutum - em
termos absolutos, tive a maior votação individual que um Deputado já
teve na história daquela cidade -, não poderia deixar passar em
brancas nuvens essa faceta do meu conterrâneo - porque também
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sou Cidadão Honorário de Mutum, cidade que ele sempre honrou.
Sempre tinha em sua ação política a preocupação de levar algum
desenvolvimento para Mutum, como aconteceu com o asfaltamento
dos 45km da estrada que ligam Lajinha a Mutum e em várias outras
ações e medidas tomadas em relação ao Município em que nasceu e
que tanto amava, onde seus pais e vários irmãos moravam ou
estavam enterrados. Assim, como mutuense, faço um registro em
nome do Partido dos Trabalhadores e em nome de Mutum: nossa
cidade perde profundamente com o passamento do Genésio, mas seu
nome será lembrado pela história como um dos grandes que lutaram
pelas liberdades democráticas e contra a ditadura militar neste país.

O Deputado Adalclever Lopes - Em nome de todo peemedebista,
quero agradecer, caro Deputado Durval Ângelo, a gentileza, o carinho,
o reconhecimento e essa homenagem a esse querido e grande amigo
Genésio Bernardino.

O Deputado Carlin Moura (em aparte) - Nobre Deputado Adalclever
Lopes, em nome do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, não
poderíamos deixar de registrar nossas condolências a todos os
familiares do ilustre Deputado Genésio Bernardino e à Bancada do
PMDB.

Genésio Bernardino, que é um baluarte da democracia, ainda do
histórico MDB, um homem construtor da transição democrática que se
deu neste país, há 20 anos, e que teve sua gênese na política mineira,
representa e representou muito bem o espírito democrático dos
mineiros. Sem dúvida, a democracia de Minas Gerais teve uma
grande perda, mas estará registrada na história deste Estado o nome
desse grande homem que foi Genésio Bernardino.

Deixo, então, nossas condolências e solidariedade a todos vocês
pelo passamento de Genésio Bernardino, que está à altura do que é o
grande PMDB e do que foi o grande MDB.

O Deputado Adalclever Lopes - Obrigado, Deputado Carlin Moura.
Sr. Presidente, Deputado Getúlio Neiva, quero encerrar essa

primeira parte de meu pronunciamento dizendo que o PMDB chora de
saudades; dizendo que esse médico sanitarista de Mutum, que foi
oficial de gabinete de Tancredo, por várias vezes Deputado e
Presidente desta Casa, nasceu no dia 15 - até nisso Genésio era
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peemedebista.
Em nome da Bancada do PMDB, quero dizer que todos sentimos

muitas saudades, mas temos certeza de que Genésio Bernardino se
tornou eterno pela sua participação na democracia. Hoje somos livres
porque tivemos o Genésio Bernardino. Então, com certeza, esse será
o eterno Genésio Bernardino. Muito obrigado, senhoras e senhores.

Sr. Presidente, gostaria de fazer um convite. Parece-me que os
Correios estão em greve hoje e há um problema de comunicação com
o interior. Assim, desta tribuna, gostaria de fazer um convite a todos
os peemedebistas. O próximo ano será um ano de eleição, um ano
duro, de guerra e de luta. Temos certeza de que o PMDB lançará
candidatos em todos os Municípios. Temos mais de 500 candidaturas
em Minas. Devemos eleger mais de 250 Prefeitos em Minas Gerais.
Hoje temos aproximadamente 1.215 Vereadores, e devemos eleger
de 1.800 a 2.000 Vereadores no Estado. Temos quase 5.000
candidatos, 400 candidatos a Vice-Prefeito.

Então, com muita preocupação, ocupo esta tribuna por um fato
ocorrido na segunda-feira, na sede do nosso querido PMDB. Houve
uma luta muito grande lá. O Deputado Michel Temer, Presidente,
reuniu-se com Mauro Lopes, Secretário-Geral, e toda a executiva, e
ficou deliberado que a executiva federal só se reunirá novamente
depois do prazo para filiação das eleições municipais. O Secretário-
Geral Mauro Lopes deixou isso em aberto na ata, dependendo
somente da comunicação da executiva ou da convocação para a
convenção, que tem prazo legal de publicação do seu edital, oito dias
antes da eleição da convenção. Portanto todos os diretórios e
comissões provisórias vencem no dia 23 de outubro.

Assim, se as convenções não forem convocadas ou se não for
prorrogado o mandato dos Presidentes, o PMDB acabará. Deixaremos
de existir em todos os Municípios mineiros. É um momento até em
que não era para se alarmar nem chamar a base, mas precisamos
fazer como fizemos na convenção, Deputado Durval Ângelo, da
eleição anterior, quando coligamos com o PT e alguns tentavam fazer
com que o Partido fosse para o outro lado, não aquele que a base
queria, mas a base veio, e os candidatos e candidatas se
manifestaram nessa coligação. Então, no dia 23, encerra-se o prazo, e
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todas as comissões provisórias, todos os diretórios deixam de existir.
Dessa forma gostaria de fazer uma convocação a cada

peemedebista, aos senhores que são candidatos, que poderão correr
o risco de não terem legenda. São 5.000 candidatos a Vereador, 500
candidatos a Prefeito.

O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte) - Estou seguindo seu
pronunciamento, mas não consegui entender o apelo que V. Exa. faz
da tribuna desta Casa, então pergunto a V. Exa., para que possa
entender: se, por acaso, no dia 23, não houver essa convenção, o
PMDB estará extinto em Minas Gerais ou não? Não consegui seguir
seu raciocínio.

A forma pela qual V. Exa. está dizendo demonstra uma preocupação
muito grande, e não entendi onde está essa preocupação. Existe
alguma manobra ou ato que possa inviabilizar a candidatura dos
Deputados, ou melhor, dos candidatos do PMDB para as próximas
eleições? Pergunto isso porque tenho um interesse muito grande no
assunto. Na minha terra natal, provavelmente iremos coligar com o
PMDB para as eleições municipais. Portanto gostaria de saber se,
caso não vier a acontecer essa convenção do dia 23, o PMDB estará
fora do processo eleitoral.

O Deputado Adalclever Lopes - Na verdade, caro Deputado Rêmolo
Aloise, estou muito preocupado. Se no dia 23, ou melhor, se, antes do
prazo regimental, estatutário do dia 23, o PMDB não convocar as
convenções ou não prorrogar o mandato dos diretórios municipais, ele
deixará de existir. Deixará de existir porque existimos na base, e, se a
base deixar de ter seus diretórios, deixaremos, portanto, de existir. E
há um risco, uma manobra, uma vontade de um percentual pequeno
dentro do Partido e de sua executiva de não realizar a convenção nem
prorrogar os mandatos para que possam ser extintos seus diretórios e,
depois, dois ou três possam negociar o Partido.

Não vamos permitir isso, Deputado Rêmolo Aloise e Deputado
Durval Ângelo, por isso houve um entrevero ontem; o bicho pegou -
como dizem em minha terra - na executiva municipal, ontem. O
Presidente chegou a dar um faniquito - em minha terra, Caratinga,
dizem “faniquito” -, mas por sorte ele não me arranhou, pois consegui
empurrá-lo. Mas isso não vem ao caso, a grande verdade é que estão
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tentando um manobra escusa para que o PMDB não tenha, nos
Municípios, sua legenda e possa ser negociado. Portanto estou
convocando cada peemedebista, aqueles que são eleitores do PMDB,
aqueles que são candidatos - são 5 mil candidatos - a Vereador,
Prefeito, Vice-Prefeito, delegado e Presidente de Partido, a vir a nossa
reunião executiva, que já foi convocada pela maioria dos membros
para o dia 24, às 10 horas da manhã, na sede do Partido. Assim você
terá garantido o seu direito a se candidatar, que alguns estão
querendo surrupiar.

Portanto, caro Presidente Getúlio Neiva, que esteve conosco na
reunião da executiva, faço um alerta quanto a esse Partido, que hoje é
o maior do Brasil, que faz sua história desde o MDB e que atualmente
é o ponto de equilíbrio da Nação, dando sustentação a este grande
governo, o governo Lula, que modificou o País. Antigamente, querido
Deputado Durval Ângelo, chegava ao Vale do Jequitinhonha e via lá
uma panela cozinhando com dois dedos de feijão e cinco ou seis de
água. A criança tomava água com farinha, e a mãe dava-lhe cachaça
para que ela adormecesse, pois não tinha forças. Hoje vejo cada mãe
chegando com seu cartão do Bolsa-Família, com a barriguinha cheia.
Aquele povo vivia na miséria, e hoje, não. E é esse o Partido que dá
sustentação a esse belo governo, que tem cumprido 100% com o
PMDB. Um segmento do Partido tenta levar o PMDB de Minas a fazer
oposição ao governo Lula, o que não permitiremos, pois o brasileiro
está satisfeito.

O Deputado Durval Ângelo (em aparte) - V. Exa. quebra, de alguma
forma, a monotonia desta tarde de terça-feira, com dois assuntos bem
fortes, trazidos à baila neste Parlamento. O primeiro trata-se da
despedida do Deputado Genésio Bernardino, grande lutador pelas
liberdades democráticas neste Estado e neste Brasil.

O segundo assunto é a denúncia de um golpe que está sendo
engatilhado nos trilhos do entulho da história. Sabemos muito bem
que essa minoria quer levar o PMDB de Minas para a oposição do
governo federal, uma vez que tiveram interesses imediatos
contrariados. O governo não quis aceitar chantagens. Deputado, isso
é um golpe à democracia. Não podemos permitir que esse trem do
entulho da história seja colocado nos trilhos. Podem contar conosco,
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como amigos, como companheiros, como combatentes pela causa da
liberdade no apoio à maioria do partido do PMDB. Podem contar
conosco, porque entendemos que a liderança que V. Exa. tem na
bancada estende-se ao partido, no Estado e até nacionalmente. E isso
tem gerado ciúmes. Aconselho a V. Exa. que, se esse golpe não for
suspenso até a próxima semana, nós, desta tribuna, digamos os
nomes dos traidores, que nominemos quais são os vendilhões do
templo, que, em governos anteriores, vendiam esse apoio no governo
federal, mas agora estão contrariados porque não puderam fazer a
mesma coisa. O acordo que V. Exa. conduziu, em nome da bancada,
foi em cima de proposta, de espaço político sim, mas, antes de tudo,
em cima de um projeto maior.

Como Presidente da Comissão de Direitos Humanos, entendendo
que os direitos políticos são, de alguma forma, pai e mãe de todos os
direitos e que, sem a liberdade política, não conseguimos garantir
direitos sociais, econômicos, culturais e ambientais, lanço este desafio
a V. Exa., que escrevamos, com pincel atômico, ou até com tinta a
óleo, nesta tribuna, os nomes dos traidores que estão querendo
perpetrar esse golpe contra a democracia. E que eles sejam como o
trem que eles querem encarrilhar, jogados no lixo da história.

O Deputado Adalclever Lopes - Agradeço a manifestação e o apoio
do Deputado Durval Ângelo e de todo o PT. Ainda que V. Exa.,
querido Deputado Durval Ângelo, tire a barba, não deixará de ser o
Deputado Durval Ângelo. Não é? Se o Deputado Weliton Prado cortar
os cabelos e tirar a trança ou o rabo-de-cavalo, não deixará de ser ele.
Os homens são os homens, são o que são. No passado, havia
homens de bem como o Deputado Durval Ângelo, cuja característica é
só a barba. Há pessoas que fazem a barba para se esconder, e há
pessoas que cortam o cabelo para se esconder. Mas o PMDB não
permite, e nem o governo federal, que, atrás de vendedores do
Orçamento, manipuladores do Orçamento, venham vender o nosso
Partido.

Em nome da democracia do PMDB, de homem público, convido e
convoco cada peemedebista para vir à executiva do Partido, que é
democrática e aberta, para ver o nome dos traidores, para ver o rosto.
Há alguns em que o rosto nem mexe, você pode bater na cara que o
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músculo não mexe. Só mexe se mexer no bolso. Não podemos
permitir isso. Esse PMDB continua firme e lutador. Alguns falam que a
política é coisa do capeta, mas não podemos deixá-lo tomar conta.
Temos de orar e vigiar, senão eles tomam conta. Eles são mais
persistentes, e os homens de bem têm de ser tão persistentes quanto
eles.

Imaginem nosso querido Tarcísio Delgado, o homem que escreve a
história do PMDB, ter de vir aqui pedir a dois ou três para serem
candidatos em Juiz de Fora. Pense bem, o Sebastião Quintão,
Prefeito de Ipatinga, ter de pegar seu chapéu, vir com ele na mão para
pedir a autorização de alguém que a história conhece bem, que não
tem moral para exigir isso daquele peemedebista de mais de 30 anos.
Por isso estarei lá, na segunda-feira, de prontidão, como um soldado
raso, jovem, mas com muita energia para combater, de qualquer
forma, seja na democracia, seja na forma de argumento ou seja na
força do músculo, se necessário, a extinção do PMDB. O PMDB não
vai acabar. O PMDB vai permanecer, querido Deputado Getúlio Neiva.
Vai ser com garra, com guerra. Convoco a todos, no dia 24, querido
peemedebista, às 10 horas da manhã, não vamos deixar vender
nosso PMDB. Precisamos do seu apoio para que isso não aconteça. A
executiva se reunirá no dia 24, às 10 horas. Sua participação é
imprescindível, caro candidato e peemedebista. Não vamos deixar
que o PMDB de Minas se renda ao autoritarismo e ao interesse
menor.

É por isso que encerro aqui, Sr. Presidente, com um grito de guerra:
viva o PMDB, viva a democracia! Companheiros, vamos para a luta no
dia 24, às 10 horas, na sede do Partido, para mostrarmos ao povo de
Minas e ao povo do PMDB, na luz, quando sua executiva se reunir,
quem são os homens públicos e quem são aqueles que fazem poucas
coisas, pouco republicanas. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente (Deputado Getúlio Neiva) - Vem à Mesa

requerimento do Deputado Paulo Guedes solicitando a palavra pelo
art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o requerimento e
fixa ao orador o prazo de 30 minutos. Com a palavra, o Deputado
Paulo Guedes.
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O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, todos que nos acompanham pela TV Assembléia, de
várias cidades de Minas, um assunto triste nos traz hoje de volta à
tribuna, para demonstrar aqui a nossa indignação com o fato ocorrido
na madrugada de domingo, no Distrito de Virgínio, Município de
Miravânia, vizinho ao Município de São João das Missões, onde
temos a maior reserva Xacriabá de Minas Gerais. Ao sair de uma
festa na comunidade, o índio Avelino Nunes Macedo foi agredido
covardemente por três jovens - Edson Gonçalves da Costa e dois
menores de idade. Os agressores já foram presos e estão detidos na
delegacia de Manga. Agrediram o índio sem nenhuma causa.
Primeiro, tentaram tirar a roupa de Avelino, que reagiu. Então os três
jovens o espancaram até a morte.

Esse fato faz lembrar outro fato que está completando 10 anos, que
é a morte do índio Galdino, ocorrida em Brasília. Colocaram fogo no
índio Galdino enquanto dormia no banco de uma praça pública em
Brasília. Dez anos depois, voltamos a ter um crime dessa natureza
contra outro índio. Dessa vez, contra um índio do nosso Estado, da
minha cidade. Sou de São João das Missões e conheço quase todos
os índios da reserva.

Nasci a 2km da sede da reserva dos índios xacriabás; fomos criados
praticamente juntos. No Município de São João das Missões, índios e
brancos convivem muito bem. Também tenho descendência indígena
por parte da minha bisavó paterna. Venho a esta tribuna para dizer
que a cidade de São João das Missões, o Norte de Minas e as
lideranças políticas estão chocadas com esse acontecimento.

Falei há pouco com o Prefeito José Nunes, que me pediu que
usasse a tribuna para solicitar providências em todos os sentidos; até
porque, Deputado Carlin Moura, a questão da segurança no Norte de
Minas Gerais é uma vergonha. Já usei esta tribuna, diversas vezes,
para denunciar o descaso das autoridades de Minas Gerais no que se
refere à segurança pública naquela região. Essa morte também tem a
ver com a falta de segurança. No Município de Miravânia, temos
apenas 3 policiais militares; no Município de Manga - sede da
Comarca -, não passam de 15; em São João das Missões, onde
temos uma reserva com mais de 8 mil índios, temos pouco mais de 5
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policiais militares - cidade de fronteira com a Bahia, onde, quase toda
semana, há um caso grave de violência. E já solicitamos aqui, por
diversas vezes, às autoridades de Minas Gerais a criação da
Companhia da Polícia Militar na cidade de Manga, o que ajudaria na
segurança pública da região.

Por isso fica aqui esse pedido, do Deputado, do Prefeito José Nunes
e dos Vereadores de São João das Missões, das lideranças políticas
do Norte de Minas, para que as forças de segurança do Estado
tomem as providências necessárias para apurar o caso e que nos
ajudem a resolver a questão da segurança pública no Norte de Minas
Gerais, especialmente na região da Comarca de Manga, que engloba
os Municípios de São João das Missões, Miravânia, Montalvânia,
Juvenília e Matias Cardoso, que estão desamparados quanto à
segurança pública.

Aproveito a oportunidade para também fazer a reivindicação dos
índios xacriabás quanto à questão da ligação asfáltica, já tão falada e
cobrada de todas as autoridades, para que o Pró-Acesso que passa
por Miravânia passe também pela cidade de São João das Missões e
pela sede da reserva indígena dos índios xacriabás. É uma
reivindicação histórica e se trata da maior reserva de Minas.
Esperamos que o governo do Estado tome as providências também
para atender a essa reivindicação, uma vez que a reserva fica isolada.

Temos gravíssimos problemas de saúde e alcoolismo na reserva. A
saúde na região também é outro caos. O hospital de Manga está
prestes a fechar as portas e é o único que atende oito Municípios da
região, tendo R$500.000,00 de dívidas. O Governador já até se
comprometeu em arrumar recursos necessários e determinou à
Secretaria de Saúde que resolva o problema do hospital público de
Manga, o único que atende os 8 mil índios xacriabás. Mas até agora
nenhuma medida foi tomada. Portanto fica aqui esse registro e esse
pedido ao Governador, ao Secretário de Saúde, ao Secretário de
Segurança Pública, para que possamos ter o que comemorar naquela
região, isolada e esquecida.

Falam muito em regiões pobres esquecidas em Minas Gerais, como
os Vales do Jequitinhonha e do Mucuri e como o Norte de Minas, mas
falo aqui, com toda a clareza, que a região mais abandonada do
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Estado de Minas Gerais é aquela parte de Manga, de Montalvânia, de
Januária, de Bonito de Minas, da Chapada Gaúcha, de Miravânia,
onde não temos acesso, estradas, segurança e onde o governo não
existe e precisa lá chegar.

Semana passada estive com a nossa Secretária de Educação, que
nos recebeu muito bem na Secretaria. Ela me disse: “Paulo Guedes,
temos problemas em todas as superintendências do Estado de Minas
Gerais; precisamos reformar várias escolas, mas a sua região, a
região da SRE de Januária é a mais esquecida e a mais abandonada.
Faremos de tudo para mudar essa realidade na educação”.

Espero que a Secretária consiga ajudar-nos a resolver a questão da
educação na nossa região.

Muito obrigado a todos.
O Deputado Carlin Moura (em aparte) - Nobre Deputado Paulo

Guedes, solidarizamo-nos com V. Exa. pelas importantes denúncias
feitas, que não podem, de forma alguma, cair no esquecimento. É
necessário que retumbem por toda Minas Gerais. Ainda há pouco V.
Exa. lembrava os 10 anos do terrível assassinato do índio Galdino.
Completam-se 10 anos, também agora, Deputado Paulo Guedes, do
falecimento do maior educador que este país talvez já teve, Paulo
Freire. Ele faleceu praticamente uma semana após o assassinato do
índio Galdino. Um dos últimos escritos daquele educador, encontrado
na escrivaninha do seu trabalho diário, foi um belíssimo texto sobre a
brutalidade do ato daqueles jovens que assassinaram um índio. Essa
atitude é fruto de uma educação desequilibrada. Paulo Freire dizia que
aquele ato diminuía, desconstruía a humanidade. Era preciso
reconstruir, por meio da educação, o sentimento de humanidade
segundo o qual aqueles jovens não podiam ficar impunes. Da mesma
forma, queremos dizer que esse cruel assassinato em Miravânia
precisa, sem dúvida alguma, ter um rigoroso acompanhamento por
parte das autoridades competentes deste Estado e que todas as
providências devem ser tomadas. Ainda há pouco, Deputado Paulo
Guedes, eu, juntamente com o Deputado Durval Ângelo, Presidente
da Comissão de Direitos Humanos, chegávamos de uma visita que
realizamos, na cidade de Contagem, à Escola Estadual Francisco
Firmo de Matos, e também na região do Barreiro, para acompanhar o
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caso do desaparecimento do Prof. Reginaldo, que completa 30 dias
sem solução. É fundamental que esclareçamos casos como esses,
sob pena de desconstruirmos o sentimento de humanidade. Esse
caso chama muito a atenção, Deputado Paulo Guedes, porque o Prof.
Reginaldo era um servidor público do Estado, da Secretaria de
Educação. Pasme, Deputado, até hoje não houve um pronunciamento
sequer por parte da Secretaria de Educação, o que demonstra um
completo descaso para com o servidor, aquele que dá sua vida e se
dedica à educação. Quando se torna desaparecido, pouco se faz,
como se nada tivesse ocorrido. A Secretaria de Educação nada faz,
nada faz! Aonde vamos parar? É necessário que casos como esses,
do Prof. Reginaldo e do assassinato do índio, ocorrido no Norte de
Minas, não fiquem impunes e que o Estado não seja omisso na
apuração desse tipo de ocorrência. Presto minha solidariedade a
todas as comunidades indígenas e à população do Norte de Minas.
Parabenizo V. Exa. pela coragem de trazer à tribuna desta Casa e a
todo o povo de Minas Gerais a importância de se apurarem tais fatos.

Quero também, nobre Deputado, aproveitar a oportunidade para
solidarizar-me com o pronunciamento anterior, realizado na tribuna
pelo Líder do PMDB nesta Casa, partido que tem cumprido papel
importante na defesa do governo do Presidente Lula, na defesa dos
projetos estruturantes e sociais e na sustentabilidade do governo Lula.
O PMDB teve também papel fundamental na manutenção da
governabilidade e na reeleição do Presidente Lula. Quero dizer
publicamente ao Líder do PMDB, ao ilustre Deputado Adalclever
Lopes, que não é possível pessoas que não têm compromisso com o
viés democrático e social do PMDB virem a Minas Gerais botar o
bedelho nesse partido, que, sem dúvida, não permitirá que opiniões
dessas pessoas prevaleçam. Tive oportunidade de ler nesta semana
um artigo que achei, nobre Presidente Getúlio Neiva, de grande
brilhantismo e clareza. Esse artigo chamou minha atenção até pela
coragem do ilustre articulista que o fez, o grande Diretor de Redação
Carlos Lindenberg. Foi publicado no jornal “Hoje em Dia” no dia
14/9/2007. Peço vênia ao seu autor, nobre Presidente Getúlio Neiva,
para, em virtude do brilhantismo do artigo, reproduzi-lo aqui da tribuna
desta Casa. É muito bom esse artigo, que diz o seguinte. (- Lê:)
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“Em busca da concórdia. Fica decretado, de hoje em diante, que
votação no Senado só vale se puder agradar à imprensa. Decreta-se
mais. De agora por diante, se qualquer votação não for por
unanimidade, também não valerá. Combina-se ainda que abstenção
também não vale e, se houver, deverá ser debitada à conta do PT.
Soberania do Plenário? Isso deve acabar. Como também deverá ser
excluído o peso da Maioria, passando a valer a prevalência da
Minoria. Dizer que tudo isso que está sendo revogado foi uma
conquista da democracia é bobagem - foi nada, isso caiu do céu e
deixa de prevalecer por enquanto. Amanhã, se as coisas mudarem,
isto é, se a Oposição virar novamente Situação, vira-se também o
quadro, e o que não valerá mais agora voltará a valer. Ah, sim!
Decreta-se também que no Senado só há vestais, à exceção de
Renan Calheiros, esse alagoano que ousa ocupar a Presidência da
Casa, não se sabe com ordem de quem.

Para as coisas ficarem melhores, é preciso fazer mais. O Supremo
Tribunal Federal, de agora em diante, não se ocupará mais apenas de
questões jurídicas. Disputas partidárias também vão fazer parte da
pauta do Supremo, daqui por diante. Se houver tempo, os doutos
Ministros cuidarão também de assuntos pertinentes à Justiça. A OAB,
por sua vez, vai reescrever o Regimento Interno do Senado, porque o
atual manda dizer que a Maioria vale mais do que a Minoria, e isso
não pode acontecer, pelo menos no quadro atual. A OAB discorda.

Se mudar, aí volta-se atrás. A mesma OAB deve entrar no Supremo
pedindo que se inverta a aritmética, isto é, que faça prevalecer a regra
segundo a qual 35 votos valem mais que 40, e que abstenções não
devem ser somadas à conta dos que perdem, a menos novamente
que se mude a situação atual.

Se mudar, muda-se também tudo. Deus do céu, é mais ou menos
esse o quadro que se vê no País 24 horas após a Oposição ser
derrotada no Plenário pelo Senador Renan Calheiros por 40 votos a
35, com 6 abstenções.

A voz corrente dos derrotados é de que nada do que está escrito
vale mais porque, como disse o jornalista Paulo Henrique Amorim no
“site” “Conversa Fiada”, três jornais, uma revista e uma estação de
televisão, mais uma dúzia de “blogs” a eles ligados, apostaram na
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cassação do Senador Renan Calheiros e perderam.
Mais. Ao que parece, esses mesmos veículos resolveram assumir o

poder. Ninguém sabe por procuração de quem e querem agora pautar
a vida política do País.

Ora, a coisa está chegando a um ponto que, diante da vitória de
Renan Calheiros no Plenário, alguns desses veículos já começam a
questionar a necessidade de existência do Senado, quando já não
pregam o seu fechamento. E isso apenas porque foram derrotados
por Renan Calheiros. Quer dizer: o caso Renan Calheiros seria tão
grave que recomenda o fim do Senado. Pois bem. Na Câmara dos
Deputados, com mensalão e tudo, o que houve foi muito mais grave e,
por esse raciocínio, dever-se-ia também fechar a Câmara. Nesse
caso, por que não fechar logo o Congresso, que é a junção da
Câmara e do Senado? Vejam como a insensatez começa a campear
no País apenas, repete-se, porque um Senador alagoano, eleito como
os demais, portanto, com a mesma legitimidade que os seus pares,
contrariou boa parte da imprensa mais poderosa do País!

Não, não pode ser assim. Ganhar e perder faz parte da vida e, mais
ainda, dos embates políticos. É preciso, mais do que nunca, que
vozes menos rancorosas e menos comprometidas com esse embate
insano se levantem para chamar o País à razão. Quem perde com
isso não é o governo nem é a Oposição que lucra. Perde o País e
lucram os concorrentes que competem no mercado globalizado com o
seu ambiente político pacificado.

Vejam o caso da Argentina. Debeladas as crises, o país voltou a
crescer. Em favor do caso brasileiro, pode-se dizer que não há crise, o
problema está localizado no Senado, por enquanto. Mas pode
alastrar-se, e aí perderão muitos, sobretudo os que há 30 anos ou
mais apostaram suas vidas para devolver o País à convivência do
mundo democrático. Minas, onde está Minas, com sua voz de
equilíbrio e sua vocação para a concórdia?”.

Faço essa leitura do ilustre artigo do jornalista Carlos Lindenberg
porque se trata de um artigo com uma lucidez que merece a reflexão
de todos os democratas deste país. Acima de tudo, no enfrentamento
com o partido midiático, um novo partido que se está criando no País.
Um partido que está acima do bem e do mal, que está acima das leis
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e do Estado Democrático de Direito, um partido dos grandes
monopólios dos meios de comunicação, que hoje são dominados por
sete famílias no País e que acham que podem superar as instituições
democráticas do País. Está de parabéns o ilustre articulista Carlos
Lindenberg.

Falando em jornal, nobre Presidente Getúlio Neiva, ilustre
peemedebista histórico da nossa querida Teófilo Otôni, esta semana -
eu falando da imprensa, mas há também o lado bom da imprensa,
como já citei o jornal “Hoje em Dia” -, quero agora citar uma brilhante
reportagem do nosso querido jornal “Estado de Minas”, o grande jornal
dos mineiros, desta terça-feira, dia 18 de setembro, no “Caderno de
Economia”, que chama a atenção de todos os mineiros em uma
reportagem importantíssima, que diz que “a luz elétrica pesa mais no
bolso do mineiro do que o preço da comida”.

Nobre Deputado Getúlio Neiva, vemos que aqui está o grande viés,
a grande batalha que o nosso querido Deputado Weliton Prado vem
travando ao denunciar a tributação sobre a conta de luz mais cara do
País. A reportagem confirma essa denúncia ao afirmar que essa conta
já está pesando mais no orçamento doméstico do consumidor de Belo
Horizonte do que as compras de supermercado, incluindo
alimentação, higiene e limpeza, segundo sondagem de agosto da
Federação do Comércio de Minas Gerais - Fecomercio -, divulgada
ontem. Para 21,9% dos entrevistados, os gastos crescentes com
energia elétrica são a maior preocupação não apenas em razão do
alto custo da tarifa, mas também do aumento do volume consumido,
tendo em vista que as pessoas têm comprado mais eletroeletrônicos
nos últimos tempos. Dentre as agravantes mencionadas, os
consumidores comentam que não há como deixar de pagar a fatura,
sob pena de terem a luz cortada. Nem sequer dá para jogar a dívida
no cartão em suaves prestações.

Em recente estudo realizado pelo Ipead, nobre Deputado Getúlio
Neiva, ficou constatado que a nossa conta de luz é 65% superior à
dos norte-americanos, a conta que o povo dos Estados Unidos da
América paga. Diga-se de passagem que a grande base energética
dos Estados Unidos ainda é o petróleo, produto caro no mercado, e,
no Brasil, é a água, por meio das hidrelétricas.



1028

Às vezes, vemos os defensores do aumento da conta de luz fazerem
grande confusão na cabeça do povo mineiro, dizendo que a tarifa é de
responsabilidade do governo federal. Há meia verdade nessa
informação. Como diziam os bons mineiros do Jequitinhonha e do
Mucuri, uma meia verdade não passa de mentira.

Sem  dúvida  alguma, a Agência Nacional de Energia Elétrica -
Aneel - fixa a taxa básica da conta de luz, mas, sobre essa taxa é que
incidem os impostos. A principal tributação que vem na conta de luz é
justamente o ICMS, que é um imposto estadual, fixado pelo governo
do Estado, de competência do Governador Aécio Neves. E esse
imposto cobrado na conta de luz em Minas Gerais é o mais caro do
País, correspondendo a 43% do seu valor. Isso é muito difícil; isso é
muito degradante para as pobres famílias mineiras. Como a própria
reportagem diz, não é possível sonegar o pagamento da conta de luz;
caso contrário, a Cemig cortará o fornecimento no dia seguinte.

Outro aspecto fundamental, nobre Deputado Getúlio Neiva, é que
temos de separar o joio do trigo. Quando vimos a esta tribuna para
criticar o preço abusivo da conta de luz paga em Minas Gerais,
especialmente a tributação que incide sobre ela, da ordem de 43%,
não podemos confundir essa situação com o grande patrimônio que é
a nossa empresa pública de energia elétrica, a Cemig, construída com
o suor dos trabalhadores e do povo mineiro e detentora de um quadro
funcional de trabalhadores de grande competência. Essa empresa
pública merece todo o nosso respeito, carinho e árdua defesa. Ela
nunca poderá cair nas mãos de quem quer privatizá-la. Quando
criticamos a conta de luz, queremos criticar a política de governo que
está sendo implementada nessa empresa estatal. De forma alguma
criticamos a empresa, porque essa, sim, tem profundo respeito e
consideração de nossa parte.

Uma empresa fundamental para o povo mineiro. Precisamos
aproveitar o lucro e a competência dessa grande empresa dos
mineiros, para reverter benefícios em favor do nosso povo.

É fundamental sermos diligentes, para acelerar o projeto dos
movimentos populares pela redução da tarifa da conta de energia
elétrica em Minas Gerais. Que os nossos administradores se
sensibilizem e comecem a rever essa pesada carga tributária
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incidente sobre a conta de luz, porque o povo mineiro não agüenta
mais, sob pena de ter de conviver com a escuridão, apesar de termos
a maior produtora de energia elétrica no Brasil, uma empresa de
grande competência, construída pelo povo mineiro.

Eram essas as minhas palavras, nobre Deputado Getúlio Neiva.
Agradeço ao ilustre Deputado Paulo Guedes o tempo a mim
concedido.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 19, às 9 e
às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a
reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 34ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/9/2007

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Deputado Agostinho Patrús Filho - Exibição de
vídeo - Entrega de título - Palavras do Sr. Cledorvino Belini -
Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento -
Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho -

Bráulio Braz - Délio Malheiros - Rômulo Veneroso.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 20h15min,
declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata
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- O Deputado Ademir Lucas, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.

Márcio Araújo de Lacerda, Secretário de Estado de Desenvolvimento
Econômico, representando o Governador do Estado, Aécio Neves;
Cledorvino Belini, Presidente do Grupo Fiat; Cláudio Lambertucci,
Vice-Presidente da Fiemg; Roberto Luciano Fagundes, Vice-
Presidente da Associação Comercial de Minas Gerais; Carlaile
Pedrosa, Prefeito Municipal de Betim; e Deputado Agostinho Patrús
Filho.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença da Exmas. Sras. Salete Belini,

esposa do homenageado, e de suas filhas Silene e Sibeli Belini; e dos
Exmos. Srs. Vittorio Medioli, Presidente do Grupo Sada; Eduardo Lery
Vieira, Presidente do Indi; e ex-Deputado Agostinho Patrús, ex-
Presidente desta Casa.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião à entrega ao Sr. Cledorvino

Belini, Presidente do Grupo Fiat, do título de Cidadão Honorário do
Estado de Minas Gerais, concedido pelo Sr. Governador do Estado, a
requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.
O locutor - Com a palavra, para seu pronunciamento, o Deputado

Agostinho Patrús Filho, que, por solicitação do Deputado Alberto Pinto
Coelho, falará em nome dos parlamentares desta Casa.

Palavras do Deputado Agostinho Patrús Filho
Exmo. Sr. Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais e autor do requerimento que
deu origem a esta solenidade; Sr. Márcio Araújo de Lacerda,
Secretário de Desenvolvimento Econômico do Governo de Minas
Gerais, representando nesta solenidade o Exmo. Sr. Governador
Aécio Neves; Exmo. Sr. Cledorvino Belini, Presidente do Grupo Fiat;
Exmo. Sr. Carlaile Pedrosa, Prefeito Municipal de Betim; Sr. Cláudio
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Lambertucci, Vice-Presidente da Fiemg; e Sr. Roberto Luciano
Fagundes, Vice-Presidente da Associação Comercial de Minas
Gerais.

Cledorvino Belini nasceu em São Paulo, a Capital. Lá cresceu vendo
crescer junto a pujança da cidade. Lá focalizou, sobretudo, o
desenvolvimento da indústria automotiva implantada naquele Estado
pela visão aguçada do mineiro, mas principalmente do brasileiro
Presidente Juscelino Kubitschek.

Belini apaixonou-se pelos carros. Eles vão e vêm no diuturno do
trabalho diário. Eles levam ao lazer e aos sonhos nos finais de
semanas e nas férias. Assim, escolheu ainda bem jovem dedicar-se
ao trabalho no setor automobilístico. Esteve em empresas de
renomada qualidade.

Aí, se instala em Minas Gerais, no governo Rondon Pacheco, a Fiat
Automóveis. E Belini, amante da liberdade de ir e vir, muda-se para cá
e aqui cria sua família e, com ela, os liames que o juntam a Minas
Gerais.

Há quase 25 anos, Belini tem dedicado seu trabalho, força e
determinação ao crescimento e desenvolvimento da indústria
automobilística em Minas. E incorpora qualidades mineiras, como diz
o grande Guimarães Rosa: “O mineiro escuta, espia, indaga, protela,
tolera, sorri, escapole, se retarda, faz véspera, tempera, cala a boca,
matuta, engabela, se prepara e, no fim, exclama: ‘Nossa Senhora’!’’.

E assim, Belini, brasileiro, cidadão do mundo, integra-se ao
montanhoso Estado das Gerais. Aqui as empresas, mesmo as
maiores como a Fiat, têm mais um aspecto coloquial. E, diga-se, aqui
também os italianos, latinos como nós, têm menos a frieza técnica dos
ingleses e americanos e se incorporam aos nossos jeitos e traduzem
uma indústria que vê, sobretudo, o público nos seus desejos e
sonhos.

E Belini torna-se, nessa fusão entre italianos e mineiros, o primeiro
brasileiro a presidir a Fiat na América Latina e na África do Sul. Em
pouco mais de três anos nessa função, Belini e sua competente
equipe levam a Fiat ao patamar mais alto, marcando definitivamente
sua presença na indústria automobilística nacional.

Por tudo isso, por tudo mais que haveria de dizer, Belini é
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definitivamente um cidadão do mundo que guarda no fundo do peito
sua conquistada cidadania mineira.

Minas e os mineiros deram à Fiat e a Belini seu acolhimento,
cooperação e amizade. E encontraram em Belini inúmeras qualidades
mineiras. Enfeixando-as todas, concluímos que esta Casa Legislativa
nada mais lhe dá, Belini, do que o que você conquistou.

Resumindo com Fernando Sabino, dizemos que você é um mineiro:
“Porque mineiro não prega prego sem estopa. Mineiro não dá ponto
sem nó...”.

Parabéns, Belini, e, em sua pessoa, parabéns a todos os mineiros,
parabéns a esta Casa dos mineiros. Muito obrigado.

Exibição de Vídeo
O locutor - Com mais de 30 anos de atuação no setor automotivo,

Cledorvino Belini iniciou sua trajetória no ano de 1967 na IRF
Matarazzo. Conseqüentemente, atuou pela Fiat Allis, pela Fiat
Automóveis e pela Magneti Marelli Cofap. Em fevereiro de 2004,
passou a Diretor Superintendente da Fiat Automóveis para a América
Latina e, a partir de fevereiro de 2005, assumiu também a Presidência
do Grupo Fiat no Brasil. Convidamos os presentes a assistir a um
vídeo institucional sobre o Grupo Fiat.

- Procede-se à exibição do vídeo.
Entrega de Título

O locutor - Neste instante, o Presidente da Assembléia Legislativa,
Deputado Alberto Pinto Coelho, fará a entrega do título de Cidadão
Honorário do Estado de Minas Gerais ao Sr. Cledorvino Belini,
passando-lhe às mãos o diploma. Neste instante, anunciamos a
entrada do Dragão da Inconfidência, Cabo Diogo, portando o diploma
que contém os seguintes dizeres: “Cidadania Honorária do Estado de
Minas Gerais. O Governador do Estado de Minas Gerais, nos termos
do decreto publicado no dia 11/8/2004 e a requerimento da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, concede ao Sr.
Cledorvino Belini o título de Cidadão Honorário do Estado de Minas
Gerais, por sua relevante contribuição para o engrandecimento da
terra mineira”.

O Sr. Presidente - Convido para me acompanhar na entrega do título
o Deputado Agostinho Patrús Filho e o ex-Deputado Agostinho Patrús,
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ex-Presidente desta Casa.
- Procede-se à entrega do título.

Palavras do Sr. Cledorvino Belini
Exmos. Srs. Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e autor do
requerimento que deu origem a esta homenagem; Márcio Araújo de
Lacerda, Secretário de Desenvolvimento Econômico, representando o
Exmo. Governador Aécio Neves; Cláudio Lambertucci, Vice-
Presidente da Fiemg; Roberto Luciano Fagundes, Vice-Presidente da
Associação Comercial de Minas Gerais; Carlaile Pedrosa, Prefeito
Municipal de Betim; Deputado Agostinho Patrús Filho; minhas
senhoras e meus senhores, caros colegas da Fiat, meus amigos, a
honraria que Minas Gerais me concede, por iniciativa desta
Assembléia Legislativa, representada pelo seu Presidente, o Exmo.
Deputado Alberto Pinto Coelho, muito me sensibiliza, porque agora
torna de direito um vínculo que em mim já existia de fato.

Nasci e vivi a adolescência nos bairros paulistanos da Pompéia e do
Sumarezinho. Em Minas, minhas filhas cresceram, tornaram-se
adolescentes e adultas, meus netos são mineiros. Esta é também a
minha terra.

É como diz o poeta chileno Pablo Neruda: “Perdão se quando quero/
contar minha vida/ é terra que conto./ Esta é a terra./ Cresce em teu
sangue./ E cresces./ Se se apaga em teu sangue,/ te apagas”.

Há mais de 25 anos esta terra tornou-se o centro das minhas
circunstâncias. Aqui nasceu e cresceu a primeira indústria
automobilística fora do ABC paulista: a Fiat, que Minas tornou
brasileira, e que o Brasil, por sua vez, projetou como uma das maiores
fábricas integradas de produção de automóveis do mundo. É natural,
portanto, que, com muito orgulho, junto aos colegas, os milhares de
colaboradores que compartilham o cotidiano da fábrica de Betim e do
seu entorno, possamos todos repetir o que Fernando Brant escreveu
com Milton Nascimento: “Sou do mundo, sou Minas Gerais”.

O Grupo Fiat e Minas Gerais representam a soma de muitas e
muitas circunstâncias de nossas vidas.

A Fiat é um ponto de inflexão, um “turning point” na trajetória
socioeconômica de Minas Gerais, ajudando a inscrever o nosso
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Estado como um pólo da indústria de ponta nos contextos nacional,
latino-americano e mundial.

Minas desenhou um arco que se inicia com o minério, passa pelo
aço e estende-se à complexa cadeia automotiva, de alto valor
agregado, com arrojado conteúdo tecnológico, com o mais avançado
“design” e com o continuado e incessante desenvolvimento de
processos e produtos que se afirmaram como uma referência global,
um destacado “benchmark”.

Minas é o eixo e o prumo de uma nova correlação de forças do setor
automobilístico no Brasil e na América Latina, tendo inaugurado uma
era de intenso dinamismo e inovação, que tem origem no primeiro
carro a álcool, o Fiat 147, e com a persistente quebra de paradigmas,
acarretando repercussões inimagináveis como a popularização dos
motores 1.0 e a introdução de uma nova linguagem de desempenho,
conforto, segurança e sustentabilidade.

Vale citar aí o pioneirismo da Fiat também no “air-bag”, nos freios
ABS, nas novas tecnologias viva-voz, nas versões Adventure e nos
carros bicombustíveis e “tetrafuel”.

A partir de Minas, tendo como núcleo o Município de Betim, a Fiat
saltou para a liderança na produção brasileira de automóveis. Um em
cada quatro carros vendidos no País tem a marca Fiat, é “made in
Minas”.

“A Fiat é ela mesma e mais as suas circunstâncias”. São os seus
milhares de funcionários. É a comunidade em que a Fiat desenvolve,
ano após ano, vários programas de responsabilidade social, como o
Árvore da Vida. São os concessionários, os frotistas, o governo
estadual, as Prefeituras, esta Assembléia Legislativa, as Câmaras
Municipais, o Poder Judiciário, os sindicatos, as ONGs e os
fornecedores.

Minas, com suas forças sinérgicas, é a base de comando da Fiat do
Brasil para toda a América Latina. O jeito mineiro de ser e de fazer
atravessa fronteiras, cruza oceanos. Minas exporta talento e
competência, exporta automóveis, peças, componentes e tecnologia
automotiva.

Sr. Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, agradeço-lhe, muito
sensibilizado, a distinção que me concede, ao me honrar com a
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iniciativa de propor o meu nome para receber o título de Cidadão
Honorário de Minas Gerais. Muito obrigado, senhores parlamentares
mineiros, que, generosamente, acolheram essa proposição.

Compartilho esta homenagem com os meus familiares,
reconhecendo a compreensão e o apoio, o amparo e o estímulo que
me dão tranqüilidade para o desempenho da missão que me foi
delegada pelo comando da Fiat.

Estendo também a homenagem que me concede a Assembléia
Legislativa de Minas Gerais a todos os parceiros; aos colegas de
diretoria de todo o Grupo Fiat; aos nossos funcionários; aos
concessionários; aos fornecedores; aos acionistas; à comunidade de
Betim; aos jornalistas; enfim, a todos os “stakeholders” que nos
ajudam e nos motivam a renovar nosso compromisso com a
austeridade, com a transparência, com os melhores padrões de uma
empresa líder e socialmente responsável.

São esses parceiros que nos inspiraram, no final dos anos 80 e no
início dos anos 90, a promover aquele que é considerado o mais
arrojado e engenhoso programa de integração de uma indústria
automobilística latino-americana com os seus fornecedores, criando
um cinturão de competências no entorno da fábrica, com a simultânea
implantação do “just in time” e do “kanban”.

O programa de mineirização é a expressão mais emblemática do
esforço integrado, da visão compartilhada, da sinergia, da afinidade
entre as partes interessadas, em benefício da sociedade como um
todo.

E o título que agora recebo completa o meu ciclo pessoal de
mineirização, de mineiridade, daquele enigmático sentimento indizível
e intraduzível.

Mas fiquemos por aqui, seguindo as ponderações do poeta Carlos
Drumond de Andrade. Ele escreveu: “Só os mineiros sabem, e não
dizem a si mesmos, o irrevelável segredo chamado Minas”.

O que posso dizer é que me sinto muito feliz, uma felicidade de
mineiro. E que felicidade é essa? Paulo Mendes Campos responderia
assim: “Minas, deveras, é não explicar”. Meus conterrâneos, muito
obrigado.

Apresentação Musical
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O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o cravista Antônio
Carlos de Magalhães, que executará as seguintes músicas: “O
Trenzinho do Caipira”, de Heitor Villa-Lobos, e “Primavera”, das
“Quatro Estações”, de Vivaldi.

- Procede-se à apresentação musical.
Palavras do Sr. Presidente

Minas Gerais, com a outorga da cidadania honorária a Cledorvino
Belini, vem afirmar sua indiscutível contribuição para o
desenvolvimento e o crescimento do Estado.

Na origem desta homenagem há o reconhecimento do povo mineiro,
por meio de seus representantes, dos importantes frutos de uma
política de mineirização dos fornecedores do Grupo Fiat, que vem, há
alguns anos, gerando emprego e renda para nossa população.

Desde seu primeiro período na Fiat Automóveis, o hoje Presidente e
então Diretor de Compras, comercial e geral, comandou o processo
de atração de empresas fornecedoras de autopeças e componentes,
que vieram localizar-se nas proximidades de Betim, no entorno da
fábrica automotiva.

É responsável, graças a seu esforço pessoal, portanto, pelo grande
desenvolvimento econômico que ocorre na Região Metropolitana de
Belo Horizonte.

Nosso parque industrial está, desde então, tornando-se mais
diversificado, gerando também mais tributos que vêm beneficiar
nossas políticas sociais.

Além disso, a Fiat Automóveis é motivo de orgulho para os mineiros,
não só por sua liderança no mercado de produção de automóveis
como pelo constante aprimoramento de processos tecnológicos
advindos do desenvolvimento de novos produtos.

Puxando os setores siderúrgico e de autopeças e as indústrias de
pneumáticos e petroquímica, o sucesso da indústria automotiva
repercute em todo o País, produzindo grandes benefícios indiretos.

Detendo 26% do mercado brasileiro e sendo responsável por mais
de 30 mil empregos, em suas diversas unidades, incluindo Paraná e
São Paulo, o grupo mantém na unidade de Betim o único centro de
desenvolvimento de veículos fora da Itália, o que torna a empresa
capaz de produzir um veículo totalmente concebido no Brasil, mais
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precisamente em Minas Gerais.
A ligação, contudo, de Cledorvino Belini com o nosso Estado inclui

também a sua passagem pela Magnetti Marelli - Cofap. Foi
fundamental a sua atuação na consolidação e no crescimento da
fábrica da empresa em Lavras, que hoje detém lugar de destaque no
projeto mundial da Cofap.

Respondendo por todas as operações latino-americanas da Fiat,
nosso mais novo cidadão mineiro tem-se mostrado, ainda tão jovem,
não apenas um executivo talentoso e dinâmico como, principalmente,
alguém que tem sabido valorizar os recursos humanos do nosso
Estado.

Temos, então, a honra de poder dizer que o primeiro brasileiro a
comandar a Fiat na América Latina é, desde hoje, também mineiro.
Mineiro por merecimento e pelo reconhecimento à sua profunda
identificação com esta terra e seus valores, aos quais vem dedicando
o melhor de seu trabalho. Muito obrigado.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta aos convidados os

agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da
convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 18, às 20
horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária
também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A
ordem do dia anunciada foi publicada na edição do dia 18/9/2007.).
Levanta-se a reunião.

ATA DA 2ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS E DE PARTICIPAÇÃO
POPULAR NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 30/5/2007
Às 10h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sávio Souza Cruz, Fábio Avelar, Almir Paraca e Wander Borges,
membros da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais; os
Deputados André Quintão, Carlin Moura, João Leite e Fábio Avelar,
membros da Comissão de Participação Popular. Está presente,
também, o Deputado Ronaldo Magalhães. Havendo número
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regimental, o Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
André Quintão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir,
em audiência pública, a elaboração e implementação de uma política
estadual voltada para o gerenciamento da coleta, do tratamento e da
disposição final dos resíduos sólidos de origem domiciliar, industrial e
hospitalar no Estado de Minas Gerais, bem como a situação do lixo
em Belo Horizonte e nos demais Municípios da Região Central. A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. José
Cláudio Junqueira Ribeiro, Presidente da Fundação de Meio Ambiente
do Estado de Minas Gerais - Feam -, representando o Sr. José Carlos
Carvalho, Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável; João Batista Moreira Pinto, representante do Fórum
Estadual Lixo e Cidadania; e Luís Henrique da Silva, representante do
Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis, os quais
são convidados a tomar assento à mesa. Os Srs. Marcos Erlano
Montenegro, Diretor de Desenvolvimento da Cooperação Técnica da
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das
Cidades, e Rogério Martins Maurício, Professor de Agrostologia da
PUC Minas, e a Sra. Flávia Mourão Parreira do Amaral, Secretária
Municipal de Meio Ambiente, não puderam comparecer. A Presidência
concede a palavra ao Deputado André Quintão, autor do requerimento
que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos
ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetido a votação, é aprovado requerimento dos Deputados Fábio
Avelar, André Quintão, Almir Paraca e Ronaldo Magalhães, em que
solicitam seja realizado debate público sobre a política estadual de
resíduos sólidos como evento inaugural do 6º Festival de Lixo e
Cidadania, a ser realizado nos dias 18 a 21 de setembro do corrente,
em Belo Horizonte. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
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agradece aos convidados a participação e os importantes subsídios
prestados a estas Comissões, agradece a presença dos
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de setembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Wander Borges - Fábio Avelar - Almir

Paraca - Eros Biondini.
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI
Nº 17.830 NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 4/9/2007
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Ana Maria Resende e Rosângela Reis e o Deputado Ademir Lucas
(substituindo o Deputado Lafayette de Andrada, por indicação da
Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, a Presidente, Deputada Ana Maria Resende,
declara aberta a reunião e comunica que não há ata a ser lida por se
tratar da primeira reunião desta Comissão. A Presidência informa que
a reunião se destina a eleger Presidente, Vice-Presidente e a designar
relator. Prosseguindo, o Presidente distribui as cédulas de votação
aos Deputados, devidamente rubricadas, e convida o Deputado
Ademir Lucas para atuar como escrutinador. A seguir, o Deputado
Ademir Lucas proclama os resultados, sendo eleito para Presidente a
Deputada Ana Maria Resende e para Vice-Presidente a Deputada
Rosângela Reis, ambas com três votos. A Presidente “ad hoc” dá
posse à Deputada Rosângela Reis como Vice-Presidente, que, por
sua vez, dá posse à Presidente eleita, Deputada Ana Maria Resende.
Esta agradece a escolha de seu nome como Presidente e na
oportunidade designa como relatora a Deputada Rosângela Reis.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares e comunica que a próxima reunião desta Comissão
será convocada por meio de edital, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de setembro de 2007.
Rosângela Reis, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Ademir Lucas.

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
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ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/9/2007
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Neider Moreira, Sargento Rodrigues, Sebastião
Costa e Délio Malheiros, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Délio Malheiros, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 1.515, 1.524, 1.527 e
1.532/2007 (Deputado Gilberto Abramo); 1.512, 1.522 e 1.529/2007
(Deputado Sebastião Costa); 1.511, 1.521 e 1.526/2007 (Deputado
Delvito Alves); 1.517, 1.519 e 1.523/2007 (Deputado Dalmo Ribeiro
Silva); 1.510 e 1.525/2007 (Deputado Sargento Rodrigues); 1.513,
1.514, 1.528 e 1.531 /2007 (Deputado Neider Moreira); e 1.504/2007
(relator: Deputado Délio Malheiros, em virtude de redistribuição).
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº 898/2007 é retirado da
pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Délio Malheiros,
aprovado pela Comissão. Neste momento, o Deputado Sebastião
Costa apresenta requerimento em que solicita seja convertido em
diligência à Secretaria de Estado de Fazenda o Projeto de Lei nº
104/2007, o qual é aprovado. O parecer sobre o Projeto de Lei nº
730/2007, no 1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de
prorrogação de prazo solicitada pelo relator, Deputado Sargento
Rodrigues. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela
antijuridicidade, ilegalidade e inconstitucionalidade, no 1º turno, do
Projeto de Lei nº 957/2007 (relator: Deputado Sebastião Costa). Após
discussão e votação, é aprovado o parecer pela juridicidade,
legalidade e constitucionalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº
1.499/2007 (relator: Deputado Délio Malheiros, em virtude de
redistribuição). O Projeto de Lei nº 1.504/2007 é convertido em
diligência ao Prefeito Municipal de Alpinópolis. Passa-se à 2ª Fase da
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2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os
pareceres pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos
Projetos de Lei nºs 571, 1.292, 1.457, 1.472, 1.474, 1.483 e
1.494/2007 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 985, 1.417 este
com a Emenda nº 1, 1.475/2007 (relator: Deputado Neider Moreira,
em virtude de redistribuição); 1.013, 1.461/2007 (relator: Deputado
Sargento Rodrigues, em virtude de redistribuição); 1.341 1.473,
1.497/2007 (relator: Deputado Sebastião Costa); 1.277, 1.485, 1.488 e
1.508/2007 (relator: Deputado Délio Malheiros, em virtude de
redistribuição); 1.308/2007 (relator: Deputado Sebastião Costa, em
virtude de redistribuição); 1.342, 1.463, 1.484/2007 este com a
Emenda nº 1, 1.490, 1.506/2007 (relator: Deputado Sargento
Rodrigues); 1.477, 1.486, 1.492/2007 (relator: Deputado Neider
Moreira). Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o
parecer pela inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade do
Projeto de Lei nº 1.424/2007 (relator: Deputado Gilberto Abramo). O
parecer sobre o Projeto de Lei nº 1.507/2007, no 1º turno, deixa de ser
apreciado em virtude de prorrogação de prazo solicitada pelo relator,
Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição. Passa-se à
3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos que solicitam sejam
convertidos em diligência ao autor o Projeto de Lei nº 1.502/2007 e ao
DER o Projeto de Lei nº 1.509/2007. É aprovado requerimento do
Deputado Délio Malheiros solicitando seja formulado voto de
congratulações com o jornal "Estado de Minas" pelo Editorial do dia
11/9/2007, em que destaca a importância do Código do Consumidor,
criado há dezessete anos, bem como pela página do jornal, publicada
às segundas-feiras, dedicada à Defesa do Consumidor. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues - Gilberto



1042

Abramo - Hely Tarqüínio.
ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

11/9/2007
Às 14h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Juninho Araújo, Djalma Diniz e Paulo Guedes, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Juninho Araújo, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Djalma Diniz, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é
aprovado o Requerimento nº 1.078/2007. Submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.226 e 1.290/2007. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de setembro de 2007.
Gustavo Valadares, Presidente - Juninho Araújo - Djalma Diniz.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/9/2007
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Maria Lúcia Mendonça e Ana Maria Resende e os Deputados
Vanderlei Jangrossi e Carlin Moura. Está presente também o
Deputado Weliton Prado. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Maria Lúcia Mendonça, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
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constante da pauta. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, em turno único, do
Projeto de Lei nº 1.367/2007 (relator: Deputado Vanderlei Jangrossi).
Na fase de discussão do parecer da relatora, Deputada Maria Lúcias
Mendonça, que conclui pela rejeição do Projeto de Lei nº 100/2007, no
1º turno, a Presidente defere o pedido de vista do Deputado Vanderlei
Jangrossi. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nº
821 e 1.222/2007 (relator: Deputado Carlin Moura) e 1.445/2007
(relator: Deputado Vanderlei Jangrossi), que receberam parecer por
sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Requerimentos nºs 1.011, 1.015, 1.018, 1.050, 1.051,
1.052, 1.053, 1.054, 1.055, 1.056, 1.057, 1.058, 1.059, 1.060 e
1.061/2007. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez,
são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs
1.267 e 1.273/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. A Presidência recebe os seguintes requerimentos, que
serão apreciados em reunião futura: do Deputado Dinis Pinheiro, em
que solicita seja realizada reunião para, em audiência pública, discutir
o fechamento da unidade do Sesi-CAT - General Onésimo Becker de
Araújo, localizada em Belo Horizonte; e do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, em que solicita seja realizada visita ao Município de Santa Rita
do Sapucai, para se conhecer o potencial das indústrias
eletroeletrônicas ali existentes. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de setembro de 2007.
Maria Lúcia Mendonça, Presidente - Carlin Moura - Vanderlei

Jangrossi - Dalmo Ribeiro Silva - Ana Maria Resende.
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
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PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO
DE LEI Nº 17.830, EM 18/9/2007

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Rosângela Reis e os Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Ademir Lucas
(substituindo este à Deputada Ana Maria Resende, por indicação da
Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, a Deputada Rosângela Reis, no exercício da
Presidência, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Ademir Lucas, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar o veto total à Proposição de Lei nº
17.830, que torna obrigatória a aplicação de testes vocacionais em
todas as escolas públicas e privadas do Estado e dá outras
providências. Passa-se à 1º Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o
parecer pela aprovação da manutenção do veto ao inciso I do art. 2º e
ao art. 3º e pela rejeição do veto ao restante da proposição (relatora:
Deputada Rosângela Reis). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de setembro de 2007.
Rosângela Reis, Presidente - Ademir Lucas - Dalmo Ribeiro Silva.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.417/2007
Comissão de Cultura

Relatório
De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em

tela visa declarar de utilidade pública a Banda Dançante Santa
Efigênia e Nossa Senhora do Rosário, com sede no Município de
Itabirito.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que apresentou,
cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.417/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Banda Dançante Santa Efigênia e Nossa Senhora do Rosário de
Itabirito, entidade sem fins lucrativos que desenvolve importante
trabalho de fins sociais e culturais.

Sua principal finalidade é promover a cultura da região, preservando
suas tradições por meio da divulgação de danças e efeitos
coreográficos tradicionais, como a dança de congado.

Ademais, há mais de 26 anos, incentiva a solidariedade e a
integração entre seus associados e a comunidade, razão pela qual é
merecedora do título de utilidade pública.

Cabe ressaltar, por fim, que a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça, tem como objetivo adequar o
nome da entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 1.417/2007, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 19 de setembro de 2007.
Dimas Fabiano, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.451/2007

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Associação Beneficente de Saúde
São Sebastião, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 1.451/2007 pretende declarar de utilidade pública
a Associação Beneficente de Saúde São Sebastião, com sede no
Município de Coronel Fabriciano, que tem como objetivo primordial
prestar serviços ambulatoriais a pessoas carentes, oferecendo-lhes,
entre outros, exames de laboratório gratuitos.

Com a finalidade de produzir renda para a sua manutenção e
desenvolver suas atividades filantrópicas e de assistência à saúde,
mantém dependências destinadas ao tratamento e internação de
pacientes particulares.

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

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 1.451/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 19 de setembro de 2007.
Ruy Muniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.461/2007

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Sociedade Musical Lira da Paz, com
sede no Município de Sabará.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.461/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Sociedade Musical Lira da Paz, com sede no Município de Sabará,
entidade sem fins lucrativos, fundada em 1902, com intensa atuação
na área cultural.

Sua principal finalidade é difundir a arte da música por meio de
apresentações públicas ou em recintos fechados, na região de
Sabará, e promover o seu ensino, também para crianças carentes.
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Para tanto, firma parcerias com órgãos públicos, associações culturais
e entidades da iniciativa privada.

Ainda incentiva a solidariedade e a integração entre seus
associados e a comunidade, razão pela qual é merecedora do título
de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 1.461/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 19 de setembro de 2007.
Maria Lúcia Mendonça, relatora.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 27/2007

Comissão de Administração Pública
Relatório

Por meio da Mensagem nº 68/2007, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que institui a
Unidade de Gestão Previdenciária Integrada - Ugeprevi - e o Conselho
Estadual de Previdência - Ceprev - para o Regime Próprio de
Previdência do Estado, altera a Lei Complementar nº 64, de
25/3/2002, e dá outras providências.

O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº
1, que apresentou.

Cumpre agora a esta Comissão examinar o mérito do projeto de lei
em exame.

Fundamentação
A proposição sob comento, segundo a mensagem do Governador do

Estado, cria a Unidade  de  Gestão Previdenciária Integrada -
Ugeprevi -, de acordo com o § 20 do art. 40 da Constituição da
República, com as modificações introduzidas pelas Emendas nºs 20,
de 1998, e 41, de 2003, e o Conselho Estadual de Previdência -
Ceprev -, órgão executivo, consultivo e deliberativo, com a atribuição
de administrar a Ugeprevi e com o objetivo maior de garantir a
unicidade e a padronização das normas e dos procedimentos
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adotados para a concessão de benefícios previdenciários.
Em seu art. 7º, estabelece as situações nas quais servidores

passariam a ser titulares de cargos efetivos desde a data de ingresso
no serviço público estadual.

Por fim, o projeto promove alterações na Lei Complementar nº 64,
de 2002, que instituiu o regime próprio de previdência e assistência
social dos servidores públicos do Estado: revoga o art. 79, altera a
redação do inciso I do art. 3º, o inciso IV do art. 56 e o “caput” do art.
85 e acrescenta o inciso III ao art. 39.

Foi apresentada, por meio da Mensagem nº 89/2007, do Governador
do Estado, emenda ao projeto, mantendo as autarquias Instituto de
Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais -
IPSM - e Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas
Gerais - Ipsemg -, tendo sido a idéia aprimorada nos arts. 12 e 13 do
Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça.

Primeiramente, temos a esclarecer que a reforma no sistema
previdenciário brasileiro era um dos múltiplos aspectos contemplados
na reforma do Estado, sendo uma necessidade premente, uma vez
que o setor operava de forma deficitária, influenciando no aumento do
déficit público.

Antes da reforma, o sistema previdenciário brasileiro adotava o
modelo de repartição simples, no qual as contribuições pagas pela
população ativa seriam destinadas a cobrir gastos com os inativos, o
que poderia acarretar distorções em decorrência de fatores
demográficos, entre outros. Dessa forma, promoveram-se diversas
reformas no sistema previdenciário, com o fito de desonerar os gastos
da Previdência Social, promovendo o equilíbrio de suas contas.

Com a promulgação da Emenda à Constituição nº 20, de 15/12/98,
que inaugurou a reforma da Previdência no sistema constitucional
brasileiro, as diretrizes de um novo modelo passaram a integrar a
Constituição da República.

A grande mudança operada caracterizou-se pela passagem de um
sistema com base no tempo de serviço para um regime de previdência
de caráter contributivo, observando-se critérios que preservavam o
equilíbrio financeiro e atuarial, ou seja, a aposentadoria não mais seria
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adquirida em razão do tempo de serviço, e sim do tempo de
contribuição previdenciária.

Sobre o tema, assim se posiciona Odete Medauar, na obra “Direito
Administrativo” (2004): “O regime de caráter contributivo é aquele em
que há contribuição direta do servidor para que este tenha direito à
aposentadoria. Além disso, há também o aporte de recursos do
respectivo ente estatal. Com o objetivo de assegurar recursos para o
pagamento dos proventos de aposentadoria e pensões concedidas
aos respectivos servidores e dependentes, em adição aos recursos
dos respectivos tesouros, a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios poderão construir fundos integrados pelos recursos
provenientes de contribuições e por bens, direitos e ativos de qualquer
natureza, mediante lei, que disporá sobre a natureza e administração
desse fundo (art. 249 das Disposições Constitucionais Gerais,
acrescentado pela Emenda Constitucional nº 20/98)”.

Outras mudanças ocorreram em razão da citada emenda, como a
proibição de acumulação de pensões, a fixação de idade mínima para
aposentadoria, o fim das aposentadorias especiais e a estipulação de
teto para os benefícios.

Com a promulgação da Emenda à Constituição nº 41, de 2003,
rotulada de reforma da Previdência, foram implementadas novas
mudanças no sistema previdenciário brasileiro, ficando assim a
redação do “caput” do art. 40 da Carta Magna:

“Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de
caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo
ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas,
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e
o disposto neste artigo”.

A emenda em questão acrescentou ao referido artigo o § 20, o qual
veda a existência de mais de um regime próprio de previdência social
para os servidores titulares de cargos efetivos e de mais de uma
unidade gestora do respectivo regime em cada ente estatal.

Como se vê, o projeto em comento está em consonância com os
ditames da reforma da Previdência ao criar a Unidade de Gestão
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Previdenciária Integrada - Ugeprevi - e o Conselho Estadual de
Previdência - Ceprev -, que tem a atribuição de administrar a citada
unidade e o objetivo de garantir a unicidade e a padronização das
normas e dos procedimentos adotados para a concessão de
benefícios previdenciários.

Esclarecemos, na oportunidade, que a implementação da unidade
gestora é um dos requisitos para a emissão do Certificado de
Regularidade Previdenciária, sem o qual ficam inviabilizados o
recebimento de transferências voluntárias da União e a compensação
previdenciária devida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS -
aos regimes próprios de previdência social.

E, ainda, o projeto em estudo não se destina a alterar as atuais
regras para a concessão dos citados benefícios, tampouco as
alíquotas de contribuição, tendo como objeto mudanças na gestão
previdenciária do Estado.

Quanto às demais medidas propostas no projeto, temos a informar
que são adequações necessárias ao sistema previdenciário brasileiro,
tendo em vista as mudanças ocorridas.

Por fim, consideramos que o Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça, conferiu mais clareza ao texto,
aprimorando-o quanto à técnica legislativa.

Pretendendo dar nova redação ao art. 3º da proposição,
apresentamos, ao final deste parecer, alteração visando a incluir
alguns membros no Ceprev, inclusive o Comandante-Geral da Polícia
Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG - e o Comandante-Geral
do Corpo de  Bombeiros  Militar  do  Estado de Minas Gerais -
CBMMG -, os quais integrarão o Conselho alternadamente, na forma
do regulamento.

Propomos, ainda, mudança no art. 7º da proposição, uma vez que,
com a edição da Lei Complementar nº 64, de 2002, passou-se a
considerar no Estado, para fins de aposentadoria, o tempo de
contribuição, e não mais o tempo de serviço. Além disso, alguns
servidores, pela condição de seu ingresso no Estado, deverão ter
alterado o início do cômputo de tempo de serviço. Para todos os
servidores atingidos pela medida proposta no dispositivo alterado, não
serão computados como tempo de serviço os períodos em que esses
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não se encontravam em efetivo exercício.
Estamos dando nova redação ao art. 15 do projeto, com o fito de

suprimir sua parte final, a qual assegura aos servidores os benefícios
previdenciários previstos no art. 79 da Lei Complementar nº 64, artigo
que está sendo revogado pelo art. 12 do projeto sob comento.
Consideramos a citada previsão desnecessária, uma vez que os
efeitos da revogação não retroagem, sendo o instituto do direito
adquirido uma garantia constitucional.

Foi apresentada proposta de emenda pelo Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, com a qual concordamos, que visa à inclusão de um
representante dos militares da ativa na formação do Ceprev.

Finalmente, estamos sugerindo alterações com o objetivo de conferir
mais precisão ao conteúdo da proposta e para tornar os seus
comandos mais eficazes. Assim, por exemplo, incluímos a expressão
“e a legislação pertinente” no § 1º do art. 1º. Estamos permitindo,
também, que servidores, militares e membros do Ceprev possam
exercer cargos na secretaria executiva desse Conselho.

Conclusão
Com fundamento nas razões apresentadas, opinamos pela

aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 27/2007 na forma do
Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça, com as Emendas nºs 1 a 6, a seguir apresentadas.

Emenda nº 1
Dê-se ao § 1º do art. 1º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
§ 1º - A concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios

previdenciários dos segurados a que se refere o “caput” deste artigo,
nos termos e nos prazos estabelecidos no regulamento, serão
escriturados na Ugeprevi, observado o disposto no § 2º e a legislação
pertinente.”.

Emenda nº 2
Dê-se ao art. 3º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:
“Art. 3º - Compõem o Ceprev:
I - o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, que o

presidirá;
II - o Secretário de Estado de Fazenda;
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III - o Advogado-Geral do Estado;
IV - o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Minas

Gerais - PMMG - e o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado de Minas Gerais - CBMMG -, alternadamente, na
forma do regulamento;

V - o Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado de Minas Gerais - Ipsemg -;

VI - o Diretor-Geral do Instituto de Previdência dos Servidores
Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM -;

VII - um representante do Poder Legislativo;
VIII - um representante do Poder Judiciário;
IX - um representante dos servidores da Defensoria Pública;
X - um representante dos servidores do Tribunal de Contas;
XI - um representante dos servidores do Ministério Público;
XII - um representante, titular de cargo efetivo, dos servidores ativos;
XIII - um representante dos servidores inativos;
XIV - um representante dos militares ativos;
XV - um representante dos militares inativos;
XVI - um representante dos pensionistas dos servidores;
XVII - um representante dos pensionistas dos militares.
§ 1º - Os membros a que se referem os incisos XII a XVII serão

escolhidos pelo Governador do Estado, a partir de lista tríplice
elaborada pelas entidades representativas legalmente constituídas,
para mandato de dois anos, permitida uma recondução.

§ 2º - Os membros referidos no § 1º deverão ter nível superior de
escolaridade e reputação ilibada.

§ 3º - Os membros referidos nos incisos VII a XI serão designados
pelo Governador do Estado, após indicação dos titulares daqueles
Poderes e órgãos, para mandato de dois anos, permitida uma
recondução.

§ 4º - O regimento interno do Ceprev será aprovado por decreto,
mediante proposta dos seus membros.

§ 5º - O Presidente do Ceprev indicará o Secretário Executivo do
Conselho, entre servidores, militares ou um dos seus membros.

§ 6º - A atuação no âmbito do Ceprev não enseja nenhuma
remuneração para seus membros, e os trabalhos nele desenvolvidos
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são considerados prestação de relevante serviço público.”.
Emenda nº 3

Dê-se ao art. 7º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:
“Art. 7º - Em razão da natureza permanente da função para a qual

foram admitidos, são titulares de cargo efetivo, nos termos do inciso I
do art. 3º da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, os
servidores em exercício na data da publicação desta lei, nas seguintes
situações:

I - a que se refere o art. 4º da Lei nº 10.254, de 20 de julho de 1990,
e não alcançados pelos arts. 105 e 106 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Minas
Gerais;

II - estabilizados nos termos do art. 19 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição da República;

III - de que trata a alínea ‘a’ do § 1º do art. 10 da Lei nº 10.254, de
1990, admitidos até 16 de dezembro de 1998, desde a data do
ingresso;

IV - de que trata a alínea ‘a’ do § 1º do art. 10 da Lei nº 10.254, de
1990, admitidos após 16 de dezembro de 1998 e até 31 de dezembro
de 2006, desde a data do ingresso.

§ 1º - O posicionamento dos servidores de que trata este artigo dar-
se-á no nível ou grau correspondente ao padrão de vencimento
utilizado para pagamento de sua remuneração na data da publicação
desta lei.

§ 2º - Não será computado, para a percepção de vantagem ou
benefício, o período em que os servidores não estiveram em efetivo
exercício, conforme definido em lei.

§ 3º - Os servidores de que trata este artigo ficam vinculados ao
Fundo Financeiro de Previdência - Funfip -, instituído na Lei
Complementar nº 64, de 2002.”.

Emenda nº 4
Dê-se ao art. 12 do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:
“Art. 12 - Com a publicação desta lei, ficam mantidas as autarquias

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -
Ipsemg -, a que se refere a Lei nº 9.380, de 18 de dezembro de 1986,
e Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais -
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Iplemg, a que se refere a Lei nº 13.163, de 20 de janeiro de 1999,
sendo assegurada a autonomia administrativa, financeira e
orçamentária dessas entidades.”.

Emenda nº 5
Dê-se ao inciso IV do art. 13 do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:
“Art. 13 - (...)
IV - à concessão dos demais benefícios assegurados pelo IPSM nos

termos da legislação vigente.”.
Emenda nº 6

Dê-se ao art. 15 do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:
“Art. 15 - Fica revogado o art. 79 da Lei Complementar nº 64, de 25

de março de 2002.”.
Sala das Comissões, 19 de setembro de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Domingos Sávio, relator - Agostinho

Patrús Filho - Ademir Lucas.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 471/2007

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Corrêa, o projeto de lei em tela,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.823/2005,
dispõe sobre a obrigatoriedade de os fabricantes de aparelhos
celulares e as operadoras de telefonia celular informarem seus
usuários sobre os riscos para o organismo humano decorrentes da
utilização de seus produtos ou serviços e dá outras providências.

Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria
na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Posteriormente, para ser apreciada quanto ao mérito foi a
proposição encaminhada à Comissão de Saúde, que opinou por sua
aprovação na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça.

Em razão de requerimento aprovado na reunião plenária de
1º/8/2007, foi a matéria distribuída a esta Comissão para, nos termos
do art. 188, c/c o art. 102, XII, “f”, do Regimento Interno, receber
parecer.

Fundamentação
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A proposição em estudo pretende obrigar os fabricantes de telefones
celulares e as operadoras de telefonia celular a prestarem
informações a seus clientes sobre os possíveis riscos à saúde
decorrentes do uso desse aparelho. De acordo com o projeto,
fabricantes e operadoras de telefone celular deverão prestar as
informações mencionadas nos seus anúncios publicitários, bem como
nos manuais de instrução dos seus aparelhos e em todos os extratos
telefônicos de seus clientes.

Segundo o autor, a razão da apresentação desse projeto baseia-se
no resultado de várias pesquisas que constatam o efeito nocivo da
radiação eletromagnética emitida pelos aparelhos de telefonia móvel.
Assim, conquanto seu objetivo imediato seja informar o consumidor,
sua finalidade última não é outra senão resguardar e proteger a saúde
do usuário de telefone celular.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua douta análise,
mencionou que o Código de Defesa do Consumidor - Lei Federal nº
8.078, de 1990 - dispõe, no seu art. 6º, que são direitos básicos do
consumidor a proteção à vida, à saúde e à segurança contra os riscos
provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços
considerados perigosos ou nocivos. Esse Código assegura, ainda, o
direito do consumidor à informação adequada e clara sobre os
produtos e serviços e os riscos que eles apresentam. Entendeu essa
Comissão, pois, que, o intuito da proposição é implementar e
densificar esses direitos assegurados ao consumidor pela legislação
federal. Contudo, achou por bem oferecer substitutivo à matéria, para
excluir as operadoras de telefonia celular do campo de incidência da
futura norma, além de inserir nesse mesmo campo aqueles que
comercializam o produto.

A Comissão de Saúde, por sua vez, ao analisar a matéria quanto ao
mérito, aludiu que os telefones celulares emitem radiação não-
ionizante, que precisaria ser 10 vezes superior ao limite permitido para
causar alteração no DNA. Informou, ainda, que a Agência Nacional de
Telecomunicações - Anatel - editou a Resolução nº 303, de 2002, que
aprovou o Regulamento sobre Limitação da Exposição a Campos
Elétricos, Magnéticos e Eletromagnéticos na Faixa de
Radiofreqüências entre 9kHz e 300 GHz, dentro da qual encontram-se
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os aparelhos comercializados no País.
Com efeito, em entrevista ao “site” AmbienteBrasil, o engenheiro

eletricista Walter Pereira Carpes Júnior, doutor em engenharia pela
Université de Paris XI e professor da UFSC, explica que a ação de
uma onda eletromagnética sobre tecidos vivos depende da freqüência
dessa onda. A energia que vem pela rede elétrica tem freqüência de
60Hz; rádios AM operam em freqüências em torno de 1MHz; rádios
FM operam em torno de 100MHz; e fornos de microondas trabalham
em 2.450MHz. Já os telefones celulares e suas estações rádio-base -
ERBs -, geralmente instaladas em torres, operam em freqüências
entre 800MHz e 2.200MHz. Em todos esses exemplos, as freqüências
envolvidas não são suficientemente altas para ionizar (quebrar as
ligações de) os átomos dos tecidos biológicos e, portanto, não causam
mutações nas células - por isso, são ditas não-ionizantes. Por outro
lado, nas freqüências extremamente elevadas dos raios-X (acima de
um trilhão de hertz) e das emissões de substâncias radioativas (como
urânio ou césio 137, por exemplo), as ondas têm energia suficiente
para quebrar as ligações químicas, causando dano no material
genético dos tecidos vivos, o que pode causar câncer e defeitos em
fetos. Dessa forma, as radiações provenientes de equipamentos de
telecomunicação (rádio, TV, telefones celulares, ERBs, etc.), ditas de
radiofreqüência - RF -, têm natureza e efeitos completamente
diferentes das radiações de raios-X e de substâncias radioativas.

De fato, de acordo com Renato Sabbatini, PhD em neurofisiologia de
comportamento  e  consultor da Organização Mundial de Saúde -
OMS -, a radiação emitida pelo celular é 100 milhões de vezes menor
se comparada ao excesso de sol, nos casos em que a pele descasca.

Portanto, ainda não se pode falar numa conclusão dos estudos
acerca das radiações emitidas pelos telefones celulares. E deve-se
levar em consideração o fato de ser temerário editar norma sobre
matéria de pesquisa científica ainda não concluída.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei nº

471/2007.
Sala das Comissões, 18 de setembro de 2007.
Gustavo Valadares, Presidente e relator - Djalma Diniz - Juninho
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Araújo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 709/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela tem por
objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de
Viçosa o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou.

Agora, vem a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto
a sua repercussão financeira, conforme dispõe o art. 188, c/c o art.
102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 709/2007 tem por escopo autorizar o Poder

Executivo a fazer reverter ao Município de Viçosa imóvel constituído
por um terreno e suas benfeitorias, com área de 437m², situado na
Praça Silviano Brandão, nesse Município, adquirido pelo Estado por
doação da Câmara Municipal para a construção do fórum.

O Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça, autoriza a transferência do referido bem pela modalidade de
doação, uma vez que o imóvel cumpriu a finalidade a que foi
destinado.

A autorização legislativa de que trata a proposição em tela é exigida
pela Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de
direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal,
em especial pelo § 2º de seu art. 105, ao estabelecer que a
movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do
Tesouro só pode ser realizada com autorização por meio de lei
específica.

Cabe ressaltar que a matéria em questão atende aos preceitos
legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos,
além de não representar despesas para o erário nem acarretar
repercussão na Lei Orçamentária.
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Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

709/2007 no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 19 de setembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Elisa Costa, relatora - Antônio Júlio - Jayro

Lessa - Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 730/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em análise, resultante do desarquivamento do Projeto
de Lei nº 513/2003, a pedido da Deputada Ana Maria Resende,
pretende reduzir a alíquota do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -
incidente sobre as operações internas destinadas ao comércio.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 12/4/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão, nos termos do disposto no art. 188, c/c o
art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, para receber parecer quanto
aos aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Preliminarmente, foi o projeto baixado em diligência à Secretaria de
Estado de Fazenda, que se manifestou por meio da Nota Técnica nº
48/2007, anexa à proposta.

Fundamentação
O projeto em exame pretende reduzir a dois terços a carga tributária

incidente sobre mercadorias industrializadas, semi-acabadas e semi-
elaboradas nas operações internas destinadas ao comércio.

Conforme consta na justificação da proposta, a medida tem o
objetivo de inverter o fluxo de comércio em favor deste Estado, uma
vez que outras unidades federadas aplicam alíquotas mais atraentes,
inferiores às previstas em Minas Gerais.

Deve ser enfatizada a prerrogativa desta Casa Legislativa para
dispor sobre as matérias de natureza tributária, sendo que, para o
caso em análise, as medidas propostas foram implementadas
mediante alteração da Lei nº 6.763, de 26/12/75, que consolida a
legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras
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providências.
Segundo esclarece nota técnica da Secretaria de Estado de

Fazenda, esta Casa Legislativa editou a Lei nº 16.304, em 7/8/2006,
acrescentando os §§ 36, 37 e 38 ao art. 12 da Lei nº 6.763, de modo a
permitir a redução, para até 12%, da alíquota nas operações internas
entre contribuintes relativas a produtos destinados à comercialização
ou industrialização, nas condições que menciona.

Ocorre que a referida norma tem caráter meramente autorizativo,
sendo certo que a proposta em análise pretende estabelecer, de
forma consolidada, a redução da carga tributária pretendida.

Por último, convém enfatizar ter sido exigida do Poder Executivo, por
meio da Lei nº 16.304, aprovada por esta Casa, a adequação das
medidas propostas aos parâmetros estabelecidos pela Lei
Complementar nº 101, de 4/5/2000, de modo a se evitar redução da
arrecadação do imposto.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 730/2007.
Sala das Comissões, 18 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Gilberto Abramo - Hely Taqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.029/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto em epígrafe
dispõe sobre a educação ambiental, institui a política estadual de
educação ambiental, cria o Programa Estadual de Educação
Ambiental e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 11/5/2007, foi a proposição
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente
e Recursos Naturais e de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia.

Incumbe a esta Comissão examinar a matéria nos seus aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. art.
102, III, “a”, do Regimento Interno.

Tramita, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, a
Projeto de Lei nº 1.419/2007, “que dispõe sobre política ambiental
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para jovens por meio da inclusão digital”.
Fundamentação

Preliminarmente, cabe observar que o Projeto de Lei nº 1.029/2007
apresenta formato similar ao da Lei Federal nº 9.795, de 1999, que
dispõe sobre a política nacional de educação ambiental.

Assim, reproduz, em grande parte de seus dispositivos, o conteúdo
dessa lei. Não obstante tal fato, esta Comissão, quando do exame do
Projeto de Lei nº 617/2007, ressaltou que, embora medida dessa
natureza não represente significativa alteração da ordem legal,
assegura coerência à ordem normativa, como ocorre, por exemplo,
quando a Constituição do Estado reproduz comandos da Constituição
Federal nas matérias em que não poderia dispor de forma diferente. O
mesmo se dá com o projeto em exame em face da mencionada lei
federal, que estabelece normas gerais relativas a educação ambiental.

A segunda observação que fazemos é que o formato do projeto
assemelha-se aos modelos estabelecidos nas Leis nºs 3.325, de 1999,
do Estado do Rio de Janeiro; 3.833, de 2001, do Distrito Federal;
11.730, de 2002, do Estado do Rio Grande do Sul; 7.718, de 2005, do
Estado da Paraíba.

A terceira observação a fazer é que a educação ambiental, em
Minas Gerais, encontra-se atualmente disciplinada na Lei nº 15.441,
de 2005, cujas disposições contemplam, em tese, as proposições do
Fórum Estadual de Educação Ambiental, realizado em 1999 e
coordenado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável - Semad -, com a colaboração da Pasta
da Educação e dos órgãos seccionais de apoio: a Fundação Estadual
de Meio Ambiente - Feam -, o Instituto Estadual de Florestas - IEF - e
o Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Igam.

Ainda a título de esclarecimento, registramos a realização, pela
Assembléia Legislativa, no ano de 2006, de fórum técnico sobre o
tema “Educação Ambiental, Conjuntura Atual e Perspectivas”, em que
foi apresentado um documento contendo diversas propostas para a
educação ambiental no Estado, razão pela qual recomendamos às
comissões de mérito o exame desse documento quando da
apreciação do projeto em epígrafe.

A seguir, passamos ao exame do projeto à luz do ordenamento
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jurídico-constitucional.
A Lei Fundamental insere o tema da educação entre as matérias de

competência legislativa concorrente da União e dos Estados,
conforme dispõe o seu art. 24, IX. No art. 22, XXIV, assegura à União,
privativamente, a competência para estabelecer as diretrizes da
educação nacional. E, nos arts. 205 a 214, condensa a maior parte
das disposições relacionadas à educação como direitos subjetivos dos
cidadãos, deveres do Estado e da família, princípios do ensino
pedagógico e normas voltadas para a organização do sistema
nacional de educação.

Portanto, de plano, percebe-se a limitação de conteúdo da
competência legislativa dos Estados membros para tratar do assunto,
uma vez que deverá respeitar as normas estabelecidas pela União, ou
seja, o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e
na Lei Federal nº 9.795, de 1999, que dispõe sobre a educação
ambiental, institui a política nacional de educação ambiental e dá
outras providências.

Assim, destacamos o art. 16 da mencionada Lei Federal nº 9.795,
segundo o qual os Estados deverão definir diretrizes, normas e
critérios para a educação ambiental, na esfera de sua competência,
respeitados os princípios e os objetivos da política nacional de
educação ambiental.

No conjunto, o projeto em análise enquadra-se nas disposições
federais pertinentes, até porque, como dissemos, reproduz, em
grande parcela, os comandos normativos da União, medida que
assegura coerência ao texto legal.

Não obstante tal fato, a proposição apresenta vícios jurídicos,
impropriedades e imperfeições no texto.

Vejamos os casos.
No art. 2º do projeto, é preciso suprimir o termo “nacional”, tendo em

vista o âmbito da aplicação territorial da norma estadual.
No inciso I do art. 3º, é preciso substituir a expressão “Poder

Executivo” por “poder público”. Trata-se de medida necessária para
adequar o projeto ao disposto na Lei Federal nº 9.795 e, assim,
estender a obrigação de promover a educação ambiental a todos os
Poderes do Estado bem como ao Ministério Público e ao Tribunal de
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Contas. Embora não seja função típica do Legislativo, do Judiciário
nem dos órgãos dotados de autonomia constitucional, tais instituições
mantêm, em sua estrutura organizacional, estabelecimentos de ensino
destinados ao aprimoramento de seus servidores, a exemplo da
Escola do Legislativo mineiro. Pelas mesmas razões, a medida deve
ser estendida ao parágrafo único do art. 13 do projeto.

A redação do inciso III do art. 3º exclui a Semad do dever de
promover ações de educação ambiental, obrigação que recai apenas
para o Instituto Estadual de Florestas, o Instituto Mineiro de Gestão
das Águas e a Fundação Estadual de Meio Ambiente. Para corrigir
essa falha, é preciso substituir a expressão “Secretaria de Estado de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável” por “Sistema Estadual
de Meio Ambiente - Sisema -“, medida que estendemos também ao
art. 7º, para uniformização do tratamento legal.

No inciso VI do art. 3º do projeto, a expressão “inclusive com a
participação da iniciativa privada” deve ser suprimida. Já o termo
“Poder Executivo” deve ser substituído por “poder público”. A
supressão é necessária, porque a organização não governamental -
Ong - é, em sentido amplo, uma entidade da iniciativa privada, sem
fins comerciais. Por seu turno, não se pode restringir o controle da
sociedade apenas aos atos praticados pelo Poder Executivo. De
conformidade com o disposto no § 2º do art. 74 da Constituição
Federal, qualquer cidadão, associação, partido político ou sindicado é
parte legítima para denunciar irregularidades ou ilegalidades
cometidas pelos Poderes do Estado.

O art. 16 do projeto indica os órgãos responsáveis pela propositura,
análise e aprovação da política e do Programa Estadual de Educação
Ambiental. O artigo também autoriza o Poder Executivo a constituir o
Grupo Interdisciplinar de Educação Ambiental, órgão encarregado de
exercer a supervisão e o acompanhamento da política estadual de
educação ambiental. Ao estabelecer tais medidas, o projeto contraria
o disposto no art. 66, III, “e”, da Constituição Estadual, que assegura
ao Governador, privativamente, a iniciativa do processo legislativo em
matéria relacionada à organização administrativa do Poder Executivo.

O inciso III do art. 17 do projeto estabelece para as escolas situadas
na área de entorno do Rio São Francisco a obrigação de incorporar,
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nos respectivos programas ambientais, o conhecimento e o
acompanhamento do Programa de Despoluição do Rio São Francisco.
Na verdade, o governo tem um programa voltado para a revitalização
desse curso de água. E uma das ações é a despoluição do rio. Assim,
é preciso alterar a redação do citado dispositivo, a fim de melhor
adequá-lo à política pública desenvolvida pelo Estado para a
recuperação, a conservação e a preservação do Rio da Integração
Nacional.

Pelas mesmas razões explicitadas com relação ao art. 16, o art. 20
da proposição viola as regras de iniciativa privativa do processo
legislativo, ao tratar das atribuições do Grupo Interdisciplinar de
Educação Ambiental, motivo pelo qual deve ser suprimido.

No art. 26, é previsto o Cadastro Estadual de Educação Ambiental,
no âmbito do Programa Estadual de Educação Ambiental. Como a
iniciativa de programa cabe ao Executivo, segundo entendimento
manifestado pelo Supremo Tribunal Federal na Adin 224-RJ, e a
criação de cadastro, no caso, é ato ordinário de administração, que
não necessita de lei específica, o artigo deve ser suprimido.

Também deve ser suprimido o art. 27 do projeto, que estabelece o
prazo de 120 dias para o Poder Executivo regular a lei, medida que
viola o princípio da separação dos Poderes. Ademais, a expedição de
decretos e regulamentos para a fiel execução das leis já é atribuição
do Chefe do Executivo, prevista no texto constitucional.

Para sanar os problemas apontados, apresentamos, na conclusão
deste parecer, o Substitutivo nº 1, que altera a Lei nº 15.441, de 2005,
com o intuito de consolidar todas as disposições relacionadas à
educação ambiental num único texto legal.

Trata-se de medida indispensável, tendo-se em vista a inexistência,
no texto do projeto, de cláusula revogatória da citada lei e a regra
estabelecida no § 1º do art. 2º da Lei de Introdução ao Código Civil,
segundo a qual “a lei posterior revoga a anterior quando
expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou
quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior”
(grifo nosso).

Por fim, observamos a inexistência de reserva de iniciativa relativa
ao tema, o que permite ao parlamentar deflagrar o processo



1064

legislativo, com fundamento no art. 65, “caput”, da Constituição do
Estado.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.029/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera a Lei nº 15.441, de 11 de janeiro de 2005, que regulamenta o

inciso I do § 1º do art. 214 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A Lei nº 15.441, de 11 de janeiro de 2005, passa a vigorar

acrescida dos seguintes arts. 3º-A a 3º-V:
“Art. 3°-A - Como parte do processo educativo mais amplo, todos

têm direito à educação ambiental, incumbindo:
I - ao poder público promover a educação ambiental em todos os

níveis de ensino, a conscientização pública e o engajamento da
sociedade na conservação, recuperação e melhoria do meio
ambiente;

II - às instituições educativas promover a educação ambiental de
maneira integrada aos programas educacionais que desenvolvam;

III - aos órgãos integrantes do Sistema Estadual de Meio Ambiente -
Sisema - promover ações de educação ambiental integrada aos
programas de preservação, conservação, recuperação e melhoria do
meio ambiente;

IV - aos meios de comunicação de massa colaborar,
voluntariamente, de maneira ativa e permanente, na disseminação de
informações e práticas educativas sobre meio ambiente e incorporar a
dimensão ambiental em sua programação;

V - às empresas, aos órgãos públicos e sindicatos promover
programas destinados à capacitação dos trabalhadores, visando à
melhoria e ao controle efetivo sobre suas condições e ambiente de
trabalho, bem como sobre as repercussões do processo produtivo no
meio ambiente, inclusive os impactos da poluição nas populações
vizinhas e no entorno de unidades industriais;

VI - às organizações não governamentais e aos movimentos sociais
desenvolver programas e projetos de educação ambiental para
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estimular a formação crítica do cidadão, voltada para a garantia de
seus direitos constitucionais a um meio ambiente ecologicamente
equilibrado, a transparência nas informações sobre a qualidade do
meio ambiente e o controle, pela sociedade, dos atos do poder
público;

VII - à sociedade como um todo manter atenção permanente à
formação de valores, atitudes e habilidades que propiciem atuação
individual e coletiva voltada para a prevenção, a identificação e a
solução de problemas ambientais.

Art. 3°-B - São objetivos fundamentais da educação ambiental:
I - o desenvolvimento de compreensão integrada do meio ambiente

e suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos
ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos,
científicos, culturais e éticos;

II - o estímulo e fortalecimento de consciência crítica sobre a
problemática ambiental e social;

III - o incentivo à participação comunitária, ativa, permanente e
responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente,
entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como valor
inseparável do exercício da cidadania;

IV - o estímulo à cooperação entre as diversas regiões do Estado,
nos níveis microrregionais e macrorregionais, com vistas à construção
de uma sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios
da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social e
sustentabilidade;

V - o fortalecimento dos princípios de respeito aos povos tradicionais
e comunidades locais e de solidariedade internacional como
fundamentos para o futuro da humanidade;

VI - a garantia de democratização das informações ambientais;
VII - o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e as

tecnologias menos poluentes;
VIII - o fortalecimento da cidadania, da autodeterminação dos povos

e da solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade.
Art. 3º-C - São princípios básicos da educação ambiental:
I - o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo;
II - a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando
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a interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o
cultural, sob o enfoque da sustentabilidade;

III - o pluralismo de idéias e concepções pedagógicas, tendo como
perspectivas a interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade e a
transdisciplinaridade;

IV - a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho, a democracia
participativa e as práticas sociais;

V - a garantia de continuidade e permanência do processo
educativo;

VI - a participação da comunidade;
VII - a permanente avaliação crítica do processo educativo;
VIII - a abordagem articulada das questões ambientais dos pontos

de vista local, regional, nacional e global;
IX - o reconhecimento, respeito e resgate da pluralidade e

diversidade cultural existentes no Estado;
X - o desenvolvimento de ações junto a todos os membros da

coletividade, respondendo às necessidades e aos interesses dos
diferentes grupos sociais e faixas etárias.

Parágrafo único - A educação ambiental deve ser objeto da atuação
direta da prática pedagógica, bem como das relações familiares e
comunitárias e dos movimentos sociais.

Art. 3º-D - A política estadual de educação ambiental engloba o
conjunto de iniciativas voltadas para a formação de cidadãos e
comunidades capazes de tornar compreensível a problemática
ambiental e de promover uma atuação responsável para a solução
dos problemas ambientais.

Art. 3º-E - A política estadual de educação ambiental engloba, em
sua esfera de ação, instituições educacionais públicas e privadas dos
sistemas de ensino do Estado e dos Municípios, de forma articulada
com a União, com os órgãos e instituições integrantes da Secretaria
de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e com
as organizações não governamentais com atuação em educação
ambiental.

Parágrafo único - As instituições de ensino básico, públicas e
privadas, incluirão, nos respectivos projetos pedagógicos, a dimensão
ambiental, de acordo com os princípios e objetivos desta lei.
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Art. 3º-F - As atividades vinculadas à política estadual de educação
ambiental devem ser desenvolvidas nas seguintes linhas de atuação,
necessariamente inter-relacionadas:

I - educação ambiental no ensino formal;
II - educação ambiental não formal;
III - capacitação de recursos humanos;
IV - desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimentações;
V - produção e divulgação de material educativo;
VI - mobilização social;
VII - gestão da informação ambiental;
VIII - monitoramento, supervisão e avaliação das ações.
Art. 3º-G - Entende-se por educação ambiental, no ensino formal,

aquela desenvolvida no âmbito dos currículos e atividades
extracurriculares das instituições escolares públicas e privadas,
englobando:

I - educação básica: educação infantil, ensino fundamental e ensino
médio;

II - formação técnico-profissional;
III - educação para pessoas portadoras de necessidades especiais;
IV - educação de jovens e adultos.
§ 1° - Em cursos de formação e especialização técni co-profissional,

em todos os níveis, devem ser incorporados conteúdos que tratem da
interação das atividades profissionais com o meio ambiente natural e
social.

§ 2° - A educação ambiental deverá ser desenvolvida  como uma
prática educativa integrada, contínua e permanente em todos os
níveis e modalidades do ensino formal.

Art. 3º-H - Devem constar nos currículos e nas disciplinas dos cursos
de formação de professores, em todos os níveis, os temas relativos à
dimensão ambiental e às relações entre o meio social e o natural.

Art. 3º-I - Os professores em atividade na rede pública de ensino
deverão receber formação complementar nas respectivas áreas de
atuação, com o propósito de atender adequadamente ao cumprimento
dos objetivos e princípios da política estadual de educação ambiental.

Art. 3º-J - A autorização e a supervisão do funcionamento de
instituições de ensino e de seus cursos, nas redes pública e privada,
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observarão o cumprimento do disposto nos arts. 3º-J, 3º-H e 3º-I desta
lei.

Art. 3º-L - Entendem-se por educação ambiental não formal as
ações e práticas educativas voltadas para a sensibilização da
comunidade, a organização, a mobilização e a participação da
coletividade na defesa da qualidade do meio ambiente.

Parágrafo único - Para o desenvolvimento da educação ambiental
não formal, o Poder Executivo, nos níveis estadual e municipal,
incentivará:

I - a difusão, pelos meios de comunicação de massa, de programas
e campanhas educativas e de informação sobre temas relacionados
ao meio ambiente;

II - a ampla participação da escola e da universidade em programas
e atividades vinculados à educação ambiental não formal, inclusive
em cooperação com organizações não governamentais;

III - a participação de organizações não governamentais nos projetos
de educação ambiental, inclusive em parceria com a rede estadual de
ensino, as universidades e a iniciativa privada;

IV - a participação de empresas e órgãos públicos estaduais e
municipais no desenvolvimento de programas e projetos de educação
ambiental em parceria com escolas, universidades e organizações
não governamentais;

V - a sensibilização ambiental dos agricultores e trabalhadores
rurais, inclusive nos assentamentos rurais;

VI - o ecoturismo.
Art. 3º-M - A capacitação de recursos humanos consistirá:
I - na preparação de profissionais orientados para as atividades de

gestão e de educação ambientais;
II - na incorporação da dimensão ambiental na formação,

especialização e atualização de profissionais de todas as áreas;
III - na formação, especialização e atualização de profissionais cujas

atividades tenham implicações diretas ou indiretas na qualidade do
meio ambiente natural e do trabalho;

IV - na preparação e capacitação para as questões ambientais de
agentes sociais e comunitários, oriundos de diversos segmentos e
movimentos sociais, para atuar em programas, projetos e atividades a
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serem desenvolvidos em escolas públicas e particulares e em
comunidades.

§ 1° - Os órgãos estaduais de educação, por meio de  convênio com
universidades públicas e privadas, centros de pesquisa e
organizações não governamentais, promoverão a capacitação, em
nível regional, dos docentes da rede pública estadual de ensino.

§ 2° - Anualmente, os órgãos públicos responsáveis pelo fomento à
pesquisa alocarão recursos para a realização de estudos, pesquisas e
experimentações em educação ambiental.

Art. 3º-N - Os estudos, as pesquisas e as experimentações na área
da educação ambiental priorizarão:

I - o desenvolvimento de instrumentos e metodologias visando à
incorporação da dimensão ambiental, de forma interdisciplinar e
multidisciplinar, nos diferentes níveis e modalidades de ensino;

II - o desenvolvimento de instrumentos e metodologias visando à
participação das populações interessadas em pesquisas relacionadas
à problemática ambiental;

III - a busca de alternativas curriculares e metodologias de
capacitação na área ambiental;

IV - a difusão de conhecimentos, tecnologias e informações sobre a
questão ambiental;

V - as iniciativas e experiências locais e regionais, incluindo a
produção de material educativo;

VI - a montagem de uma rede de banco de dados e imagens para
apoio às ações previstas neste artigo.

Parágrafo único - As universidades públicas e privadas deverão ser
estimuladas à produção de pesquisas, ao desenvolvimento de
tecnologias e à capacitação dos trabalhadores e da comunidade,
visando à melhoria das condições do ambiente e da saúde no trabalho
e da qualidade de vida das populações residentes no entorno de
unidades industriais, assim como ao desenvolvimento de programas
especiais de formação adicional dos professores responsáveis por
atividades dos ensinos fundamental e médio.

Art. 3º-O - As escolas da rede pública estadual deverão priorizar nas
respectivas atividades pedagógicas práticas e teóricas:

I - a adoção do meio ambiente local, incorporando a participação da
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comunidade na identificação dos problemas e na busca de soluções;
II - a realização de ações de monitoramento e a participação em

campanhas de defesa do meio ambiente como reflorestamento
ecológico e coleta seletiva de lixo;

III - as escolas situadas na área de entorno do Rio São Francisco
deverão incorporar, nos respectivos programas de educação
ambiental, o conhecimento e o acompanhamento de programas
públicos voltados para a revitalização do Rio São Francisco;

IV - as escolas próximas de rios, lagoas e lagunas deverão adotar,
nos trabalhos pedagógicos a proteção, a defesa e a recuperação
desses corpos hídricos.

Art. 3º-P - As escolas técnicas e de 2° grau deverã o adotar, nos
respectivos projetos pedagógicos, o conhecimento da legislação
ambiental e das atribuições dos órgãos responsáveis pela fiscalização
ambiental.

Art. 3º-Q - As escolas situadas nas áreas rurais deverão incorporar
os seguintes temas:

I - programa de conservação do solo;
II - proteção de recursos hídricos;
III - combate à desertificação e à erosão;
IV - controle do uso de agrotóxicos;
V - combate a queimadas e incêndios florestais;
VI - conhecimento sobre o desenvolvimento de programas de

microbacias;
VII - conservação de recursos hídricos.
Art. 3º-R - Os Municípios, na esfera de sua competência e nas áreas

de sua jurisdição, definirão diretrizes, normas e critérios para a
educação ambiental, respeitados os princípios e objetivos da política
estadual de educação ambiental.

Art. 3º-S - A seleção de planos, programas e projetos de educação
ambiental a serem financiados com recursos públicos vinculados à
política estadual educação ambiental deverá ser feita de acordo com
os seguintes critérios:

I - conformidade com os objetivos, os princípios e as diretrizes da
política estadual de educação ambiental;

II - prioridade de alocação de recursos para iniciativas e ações dos
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órgãos integrantes do sistema estadual de educação e do sistema
estadual de meio ambiente e de organizações não governamentais;

III - coerência dos planos, programas ou projetos com as prioridades
socioambientais estabelecidas pela política estadual de educação
ambiental;

IV - economicidade medida pela relação entre a magnitude dos
recursos a serem aplicados e o retorno social propiciado pelo plano,
programa ou projeto proposto.

Parágrafo único - Na seleção a que se refere o "caput" deste artigo,
deverão ser contemplados, de forma eqüitativa, os programas, planos
e projetos das diferentes regiões do Estado.

Art. 3º- T - Os programas de assistência técnica e financeira,
relativos a meio ambiente e educação, em nível estadual, devem
alocar recursos às ações de educação ambiental.

Art. 3º-U - Será instrumento da educação ambiental, no ensino
formal e não formal, a elaboração de diagnóstico socioambiental, em
nível local e regional, voltado para o desenvolvimento e resgate da
memória ambiental, do histórico da formação das comunidades ou
localidades e as perspectivas para as atuais e as futuras gerações.

Art. 3º-V - Os projetos e programas de educação ambiental incluirão
ações e atividades destinadas à divulgação das leis ambientais
federais, estaduais e municipais em vigor, como estímulo ao exercício
dos direitos e deveres da cidadania.”.

Art. 2º - A ementa da Lei nº 15.441, de 11 de janeiro de 2005, passa
a vigorar com a seguinte redação: “Dispõe sobre a educação
ambiental, institui a política estadual de meio ambiente e dá outras
providências”.

Art. 3º - Ficam revogados o § 2º do art. 3º e o art. 8º da Lei nº
15.441, de 11 de janeiro de 2005.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.111/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório
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De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em tela tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Cambuquira o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma proposta. Agora, vem a este
órgão colegiado a fim de receber parecer quanto a possível
repercussão financeira que poderá originar, conforme dispõe o art.
188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata o Projeto de Lei nº 1.111/2007 de autorizar a transferência ao

Município de Cambuquira de terreno com área aproximada de 201m²,
situado na Avenida Virgílio de Melo Franco, nº 471, nesse Município.
Esse imóvel pertencia à Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais
- MinasCaixa - e, com a sua extinção, foi incorporado ao patrimônio do
Estado em 2000.

Atendendo ao interesse público que deve nortear a alienação de
bem estadual, a proposição determina, no art. 2º, que o imóvel
destina-se a abrigar as instalações da Câmara Municipal e, no art. 3º,
prevê sua reversão ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de três
anos, contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação estabelecida.

Saliente-se que a autorização legislativa para a alienação de bem
público decorre da exigência contida na Lei Federal nº 4.320, de 1964,
que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal, em especial no § 2º de seu art. 105,
ao estabelecer que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo
permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida
autorização.

Cabe ressaltar que a matéria em questão atende aos preceitos
legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos,
não acarreta despesas para o erário, não implicando, portanto,
repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº
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1.111/2007 no 1º turno.
Sala das Comissões, 19 de setembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Elisa Costa - Jayro

Lessa - Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.084/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em tela tem por
objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Nova
Módica o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno na forma apresentada e agora
retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º
turno, conforme dispõe o art. 189, combinado com o art. 102, VII, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.084/2007 visa autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Nova Módica terreno urbano edificado, com
3.000m², situado na Rua Magalhães Pinto, nº 170, nesse Município,
incorporado ao patrimônio do Estado por doação de particulares, para
que nele fosse construído um grupo escolar. Desde 2006 o imóvel
encontra-se cedido àquela municipalidade para instalação de um
posto de saúde.

Atendendo ao interesse público que deve nortear a alienação de
bem público, a proposição determina, no parágrafo único do art. 1º,
que o imóvel será destinado ao funcionamento de um posto de saúde,
incrementando assim as atividades da área de saúde em benefício da
coletividade. Além disso, o art. 2º prevê a sua reversão ao patrimônio
do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista, ou no caso de ser desvirtuada ou modificada a sua
finalidade.

A prévia autorização legislativa de que trata a proposição é exigida
pelo art. 18 da Constituição do Estado, pelo art. 17 da Lei Federal nº
8.666, de 1993, que institui normas para licitação e contratos da
administração pública, e pelo § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320,
de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para
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elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Cumpre-nos reiterar que a alienação do imóvel em tela atende aos
preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de bens
públicos, além de não representar despesas para o erário e não
acarretar repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.084/2007 no 2º turno.
Sala das Comissões, 19 de setembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Elisa Costa - Jayro

Lessa - Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.324/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.324/2007, de autoria do Gover nador do
Estado, que reajusta os valores das tabelas de vencimento básico das
carreiras dos Profissionais de Educação Básica do Estado e institui a
Parcela de Complementação Remuneratória do Magistério para fins
de implantação do piso remuneratório dos servidores do magistério
público estadual, foi aprovado no 2° turno, com as Emendas n°s 1 a 4
ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.324/2007
Reajusta os valores das tabelas de vencimento básico das carreiras

e dos cargos que menciona, institui o piso remuneratório dos
servidores do magistério público estadual e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam reajustados em 5% (cinco por cento) , a partir de 1° de

setembro de 2007, os valores das tabelas de vencimento básico das
seguintes carreiras e dos seguintes cargos de provimento em
comissão do Poder Executivo:
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I - carreiras de Professor de Educação Básica, Especialista em
Educação Básica, Analista de Educação Básica, Assistente Técnico
de Educação Básica e Assistente de Educação e de Auxiliar de
Serviços de Educação Básica com carga horária de 30 horas, de que
tratam os itens I.1, I.2, I.4, I.6, I.7 e I.8.1 do Anexo I da Lei n° 15.784,
de 27 de outubro de 2005, e cargos de provimento em comissão de
Diretor de Escola e Secretário de Escola, de que trata a Lei n° 15.293,
de 5 de agosto de 2004;

II - carreiras de Professor de Educação Básica da Polícia Militar,
Especialista em Educação Básica da Polícia Militar, Analista de
Gestão da Polícia Militar, Assistente Administrativo da Polícia Militar,
Auxiliar Administrativo da Polícia Militar e cargo de provimento em
comissão de Diretor de Escola do Colégio Tiradentes da Polícia
Militar, de que trata a Lei n° 15.301, de 10 de ago sto de 2004.

Parágrafo único - O reajuste a que se refere o “caput” deste artigo
não será deduzido do valor percebido pelo servidor relativo à
Vantagem Temporária Incorporável - VTI -, a que se refere a Lei n°
15.787, de 27 de outubro de 2005.

Art. 2° - A estrutura da carreira de Assistente Téc nico Educacional,
constante no item I.5 do Anexo I da Lei n° 15.293, de 2004, passa a
vigorar na forma do Anexo I desta lei.

Art. 3° - As tabelas de vencimento básico das carre iras de Analista
Educacional e Assistente Técnico Educacional e de Auxiliar de
Serviços de Educação Básica com carga horária de 40 horas,
constantes nos itens I.3, I.5 e I.8.2 do Anexo I da Lei n° 15.784, de
2005, passam a vigorar, a partir de 1° de setembro de 2007, na forma
do Anexo II desta lei.

§ 1° - Dos valores da VTI, a que se refere a Lei n°  15.787, de 2005,
percebidos pelos servidores das carreiras de que trata o “caput”, será
deduzido, no todo ou em parte, o acréscimo ao vencimento básico
decorrente da aplicação das tabelas de que trata o “caput” deste
artigo.

§ 2° - Quando a dedução a que se refere o § 1° atin gir o valor
integral da VTI, o servidor deixará de percebê-la.

Art. 4° - Aos servidores das carreiras de Professor  de Educação
Básica e Especialista em Educação Básica, de que trata a Lei n°
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15.293, de 2004, e das carreiras de Professor de Educação Básica da
Polícia Militar e Especialista em Educação Básica da Polícia Militar, de
que trata a Lei n° 15.301, de 2004, com carga horár ia de trabalho de
vinte e quatro horas semanais, fica assegurada a percepção de piso
remuneratório de R$850,00 (oitocentos e cinqüenta reais), a partir de
1° de janeiro de 2008.

§ 1° - O valor mencionado no “caput” compreende as vantagens
pecuniárias pagas a qualquer título, observado o disposto no § 6°.

§ 2° - Para efeito de complementação da remuneração  do servidor,
a fim de atingir o valor do piso remuneratório definido no “caput”, fica
instituída a Parcela de Complementação Remuneratória do Magistério
- PCRM -, devida a título de abono.

§ 3° - A PCRM será variável e diferenciada, de acor do com o valor
das demais parcelas remuneratórias percebidas pelo servidor.

§ 4° - Nos casos em que a carga horária de trabalho  for inferior a
vinte e quatro horas semanais, o valor do piso remuneratório
considerado para fins de cálculo da PCRM será proporcional à jornada
de trabalho do servidor.

§ 5° - O valor da PCRM será calculado deduzindo-se do valor do
piso remuneratório de que trata este artigo a soma do vencimento
básico e de todas as vantagens a que o servidor fizer jus, inclusive os
adicionais por tempo de serviço, excetuados os valores de que trata o
§ 6°.

§ 6° - Os valores acrescidos à remuneração do servi dor em
decorrência da extensão de jornada de trabalho prevista no art. 35 da
Lei n° 15.293, de 2004, e no art. 8°-B da Lei n° 15 .301, de 2004, não
serão computados para fins de cálculo do valor da PCRM.

§ 7° - O valor da PCRM será recalculado sempre que houver
variação em qualquer parcela que componha a remuneração total do
servidor, observado o disposto no § 5°.

§ 8° - Na hipótese de acúmulo de cargos ou funções das carreiras
de Professor de Educação Básica e Especialista em Educação
Básica, de que trata a Lei n° 15.293, de 2004, e da s carreiras de
Professor de Educação Básica da Polícia Militar e Especialista em
Educação Básica da Polícia Militar, de que trata a Lei n° 15.301, de
2004, o valor mencionado no “caput” aplica-se a cada cargo ou
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função.
Art. 5° - O disposto nos arts. 1° a 4° desta lei ap lica-se aos

servidores inativos que fazem jus à paridade, nos termos da
Constituição da República, bem como aos detentores de função
pública a que se refere a Lei n° 10.254, de 20 de j ulho de 1990, e o §
3° do art. 10 da Lei n° 15.784, de 2005.

Art. 6° - Fica instituída a Gratificação por Desemp enho Escolar -
GDE -, destinada ao servidor em efetivo exercício do cargo de
provimento em comissão de Diretor de Escola, a que se referem o art.
26 da Lei n° 15.293, de 2004, e o art. 8°-D da Lei n° 15.301, de 2004.

§ 1° - A GDE será atribuída anualmente, tendo como limite máximo
o valor referente ao dobro do vencimento básico do cargo de
provimento em comissão de Diretor de Escola, nível 3, grau C, a que
se refere o art. 127 da Lei n° 15.961, de 30 de dez embro de 2005.

§ 2° - Os critérios, as condições e a forma de cálc ulo da GDE serão
estabelecidos em decreto.

§ 3° - A gratificação de que trata o “caput” não se incorporará, para
qualquer efeito, à remuneração do servidor nem constituirá base para
o cálculo de nenhuma vantagem remuneratória.

§ 4° - Aplica-se o disposto neste artigo aos servid ores que percebem
a gratificação de função de Coordenador de Escola, de que trata o
inciso II do art. 29 da Lei n° 15.293, de 2004.

Art. 7° - Ficam extintos um mil e duzentos GTEs-uni tários do
quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas - GTEs - da
Secretaria de Estado de Educação, constantes no item IV.1 do Anexo
IV da Lei Delegada n° 174, de 26 de janeiro de 2007 .

Parágrafo único - Em decorrência da extinção de que trata o “caput”,
o quantitativo de GTEs-unitários da Secretaria de Estado de
Educação, constante no item IV.1 do Anexo IV da Lei Delegada n°
174, de 2007, passa a ser trezentos e cinqüenta e oito.

Art. 8° - Os incisos I e III do “caput” do art. 10 da Lei n° 15.470, de
13 de janeiro de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 10 - (...)
I - nível superior, conforme definido no edital do concurso público,

para a carreira de Analista de Gestão;
(...)
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III - para a carreira de Gestor Governamental:
a) nível superior de escolaridade, conforme definido no edital do

concurso público, para ingresso no nível I;
b) nível de pós-graduação “lato sensu” ou residência médica,

conforme definido no edital do concurso público, para ingresso no
nível III.”.

Art. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Zé Maia, relator - Dimas Fabiano

- Vanderlei Jangrossi.
Anexo I

(a que se refere o art. 2° da Lei n° , de de de 200 7)
“Anexo I

(a que se referem os arts. 1°, 37, 38 e 42 da Lei n ° 15.293, de 5 de
agosto de 2004)

(...)
* -  A Tabela referente ao item I.5 - Estrutura da Carreira de

Assistente Técnico Educacional - Carga horária semanal de trabalho:
30 ou 40 horas foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20.9.2007.

Anexo II
(a que se refere o art. 3° da Lei n° , de de de 200 7)

“Anexo I
(a que se referem os arts. 1° e 14 da Lei n° 15.784 , de 27 de outubro

de 2005)
(...)
* -  A Tabela referente ao item I.3 - Tabela de vencimento básico da

carreira de Analista Educacional - I.3.1. Carga horária: 30 horas foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 20.9.2007.

* -  A Tabela referente ao item I.3 - Tabela de vencimento básico da
carreira de Analista Educacional - I.3.2. Carga horária: 40 horas foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 20.9.2007.

(...)
* -  A Tabela referente ao item I.5 - Tabelas de vencimento básico da

carreira de Assistente Técnico Educacional - I.5.1. Carga horária: 30
horas foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20.9.2007.

* -  A Tabela referente ao item I.5 - Tabelas de vencimento básico da



1079

carreira de Assistente Técnico Educacional -I.5.2. Carga horária: 40
horas foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20.9.2007.

(...)
I.8 - Tabela de vencimento básico da carreira de Auxiliar de Serviços

de Educação Básica
(...)
* -  A Tabela referente ao item I.8 - Tabela de vencimento básico da

carreira de Auxiliar de Serviços de Educação Básica - I.8.2 - Carga
horária: 40 horas foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20.9.2007.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 18/9/2007, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento da Sra.

Maria Maia Teixeira de Souza, ocorrido em 10/9/2007, em Patos de
Minas. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr.
Décio Alves de Araújo, ocorrido em 11/9/2007, em Lagoa Grande. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 21 DE SETEMBRO DE 2007

ATAS
ATA DA 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/9/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana e José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nºs 101 a 107/2007
(encaminham os Projetos de Lei nºs 1.598 a 1.604/2007,
respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios - 2ª Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei
nºs 1.605 a 1.607/2007 - Requerimentos nºs 1.173 a 1.198/2007 -
Requerimentos dos Deputados Gustavo Valadares (2), Zé Maia e
Carlos Pimenta - Comunicações: Comunicação da Comissão de
Transporte - Registro de presença - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Eros Biondini e Almir Paraca, da Deputada Elisa Costa e
dos Deputados Padre João e Vanderlei Miranda - 2ª Parte (Ordem do
Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência -
Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos:
Requerimentos dos Deputados Gustavo Valadares (2), Zé Maia e
Carlos Pimenta; deferimento - Discussão e Votação de Pareceres:
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 347, 1.026, 1.324
e 1.332/2007; aprovação - 2ª Fase: Questão de ordem - Palavras do
Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições:
Prosseguimento da votação, em turno único, do Projeto de Lei nº
1.368/2007; renovação da votação do Substitutivo nº 2; aprovação;
prejudicialidade do Substitutivo nº 1; declaração de voto - Inexistência
de quórum para votação de proposta de emenda à Constituição -
Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.182/2007; votação do
projeto, salvo emendas e destaque; aprovação; votação da Emenda
nº 5, salvo destaque; rejeição; votação do § 2º do art. 10-A da Lei nº
14.699, a que se refere o art. 1º da Emenda nº 5; rejeição; votação
das Emendas nºs 2, 3 e 4; rejeição; votação da Emenda nº 1; rejeição
- Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.356/2007; aprovação -
Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.415/2007; aprovação na
forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 2º turno, do Projeto de
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Resolução nº 1.287/2007; aprovação - Discussão, em 2º turno, do
Projeto de Lei nº 350/2007; aprovação na forma do vencido em 1º
turno - Requerimento da Deputada Elisa Costa; deferimento; discurso
do Deputado Padre João - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Roberto

Carvalho - Dinis Pinheiro - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes -
Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos
Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico
Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos
Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro
Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio
Neiva - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio
Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Juninho Araújo
- Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro -
Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider
Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira
- Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz
- Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter
Tosta - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h14min, a lista

de comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do
povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Eros Biondini, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência
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- O Deputado Alencar da Silveira Jr., 3º-Secretário, nas funções de
1º-Secretário, lê a seguinte correspondência:

MENSAGEM Nº 101/2007
Belo Horizonte, 17 de setembro de 2007.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para ser submetido ao exame e

deliberação dessa egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Abaeté o imóvel
que especifica.

A doação de que trata o projeto visa ao funcionamento de escola
municipal já existente no local e o restante da área a ser destinada ao
atendimento dos interesses municipais.

O imóvel objeto da proposta é de propriedade do Estado, adquirido
por doação de particulares, tendo funcionado a Escola Estadual “José
Leopoldino de Souza Cruz”, que atualmente se encontra
municipalizada, e em parte do terreno encontram-se edificados uma
igreja e um campo de futebol.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor à
elevada análise de seus nobres pares, o projeto em questão.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 1.598/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Abaeté o imóvel

que especifica.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Abaeté o imóvel constituído pela área de 10.000,00m², situado no
lugar denominado “Lagoa”, Fazenda Santa Maria de Cima, naquele
Município, registrado sob o n° 8.187, livro 3-O, fl s. 72, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Abaeté.

Parágrafo único - O imóvel descrito no caput destina-se ao
funcionamento de escola municipal e atendimento de interesses
municipais.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado, se no prazo de cinco anos, contados da lavratura de escritura
pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no
parágrafo único do art. 1°.
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Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM Nº 102/2007

Belo Horizonte, 17 de setembro de 2007.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para ser submetido ao exame e

deliberação dessa egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Brasília de Minas o
imóvel que especifica.

A doação de que trata o projeto visa à edificação de um posto de
saúde.

O imóvel objeto da proposta é de propriedade do Estado, adquirido
por doação da Prefeitura Municipal, destinado à construção de uma
escola estadual, tendo funcionado no local a Escola Estadual
“Cremilda Passos”.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor à
elevada análise de seus nobres pares, o projeto em questão.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 1.599/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Brasília de Minas

o imóvel que especifica.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Brasília de Minas o imóvel constituído pela área de 1.220,00m²,
situado no Bairro São João, naquele Município, registrado sob o n°
11.367, livro 3-L, fls. 211, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Brasília de Minas.

Parágrafo único - O imóvel descrito no caput destina-se à edificação
de posto de saúde.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado, se no prazo de cinco anos, contados da lavratura de escritura
pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no
parágrafo único do art. 1°.
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Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM Nº 103/2007

Belo Horizonte, 17 de setembro de 2007.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para ser submetido ao exame e

deliberação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Campo Belo o
imóvel que especifica.

A doação de que trata o projeto visa o alargamento da Rua Pedro
Peixoto.

O imóvel objeto da proposta é de propriedade do Estado, adquirido
por doação do Município, destinado à construção da Escola Estadual
“Miguel Rogana” que funciona no local, cuja área a ser desmembrada
não trará prejuízos para o prédio estadual e nem compromete o
funcionamento da escola.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor à
elevada análise de seus Nobres Pares, o projeto em questão.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 1.600/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Campo Belo o

imóvel que especifica.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Campo Belo o terreno com área de 342,16m², com a seguinte
descrição: inicia-se esta descrição no ponto 1 com coordenadas
X=4471813,3510 Y=7688245.6830; deste segue confrontando com a
Rua Antônio Alves dos Reis com distância de 4,26m em direção ao
ponto 2 com coordenadas X=471817.2318 Y=7688247.4492; deste
segue confrontando com o Estado de Minas Gerais com distância de
32,71m em direção ao ponto 3 com coordenadas X=471840.2494
Y=7688224.2138; deste segue confrontando com o Estado de Minas
Gerais com distância de 52,36m em direção ao ponto 4 com
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coordenadas X=471885.3712 Y=7688197.6540; deste segue
confrontando com Rua Pedro Peixoto com distância de 4,30m em
direção ao ponto 5; com coordenadas X=471881.9930
Y=7688195.0010; deste segue confrontando com Rua Pedro Peixoto
com distância de 51,31m em direção ao ponto 6 com coordenadas
X=471837.7730 Y=7688221.0300; deste segue confrontando com a
Rua Pedro Peixoto com distância de 34,76m em direção ao ponto 1,
local onde se iniciou esta descrição, perfazendo uma área total de
342,16m², a ser desmembrado da área de 6.428,00m², situado no
Bairro da Feira, naquele Município, registrado sob o n° 34.141, livro 3-
S, fls. 164, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Campo
Belo.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” destina-se ao
alargamento da Rua Pedro Peixoto.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, no prazo de cinco anos, contados da lavratura de escritura
pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no
parágrafo único do art. 1°.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM Nº 104/2007

Belo Horizonte, 17 de setembro de 2007.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para ser submetido ao exame e

deliberação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Juiz de Fora o
imóvel que especifica.

O imóvel objeto da proposta é de propriedade do Estado de Minas,
adquirido por doação do Município em 1966, destinando-se ao
funcionamento da Escola Estadual Olinda de Paula Magalhães, que
atualmente se encontra em funcionamento na Rua Padre Acácio n° 2.
No imóvel será construída uma praça pública.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor à
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elevada análise de seus Nobres Pares, o projeto em questão.
Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 1.601/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Juiz de Fora o

imóvel que especifica.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Juiz de Fora o imóvel constituído pela área de 2.676,00m², situado na
Rua Acácio Duarte n° 323, Bairro Retiro, naquele Mu nicípio, registrado
sob o n° 3.846, livro 3-C, fls. 192, no Cartório de  Registro de Imóveis
de 3° Ofício da Comarca de Juiz de Fora.

Parágrafo único - No imóvel descrito no “caput” será construída uma
praça pública.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado, se no prazo de cinco anos, contados da lavratura de escritura
pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no
parágrafo único do art. 1°.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM Nº 105/2007

Belo Horizonte, 17 de setembro de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para ser submetido ao exame e

deliberação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Juiz de Fora o
imóvel que especifica.

A doação de que trata o projeto visa inicialmente a consecução das
obras da 3ª etapa do projeto de revitalização urbana e do Córrego do
Yung e posteriormente será instalado um equipamento público.

O imóvel objeto da proposta é de propriedade do Estado, adquirido
por doação do Município em 1969, destinando-se ao funcionamento
da Escola Estadual “Dilermando Cruz”, que atualmente se encontra
instalada em imóvel próprio.
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São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor à
elevada análise de seus Nobres Pares, o projeto em questão.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 1.602/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Juiz de Fora o

imóvel que especifica.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Juiz de Fora o imóvel constituído pela área de 723,00m², situado na
Rua Diva Garcia, naquele Município, registrado sob o n° 23.723, livro
3-Z, fls. 235, no Cartório de Registro de Imóveis de 1° Ofício da
Comarca de Juiz de Fora.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” será utilizado como
canteiro de obras e após a conclusão da 3ª etapa do projeto de
revitalização urbana e do Córrego do Yung, será destinado a
equipamento público.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado, se no prazo de cinco anos, contados da lavratura de escritura
pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no
parágrafo único do art.1°.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM Nº 106/2007

Belo Horizonte, 17 de setembro de 2007.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para ser submetido ao exame e

deliberação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pitangui os imóveis
que especifica.

As doações de que trata o projeto visam o funcionamento de escolas
municipais.

Os imóveis objetos da proposta são de propriedade do Estado,
adquiridos por doações de particulares, destinados à construção de
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escolas rurais, tendo funcionado nos locais as Escolas Estadual
“Capão do Vale” e “Barnabé”, respectivamente, cujas instituições já se
encontram administradas pelo Município.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor à
elevada análise de seus Nobres Pares, o projeto em questão.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 1.603/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pitangui os

imóveis que especifica.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Pitangui os seguintes imóveis:
I - imóvel com área de 2.000,00m² (dois mil metros quadrados),

situado no lugar denominado “Capão do Vale”, registrado sob o nº
34.072, do Livro 3-B-2, às fls. 92, do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Pitangui; e

II - imóvel com área de 2.000,00m² (dois mil metros quadrados),
situado no lugar denominado “Barnabé”, registrado sob o nº 34.073,
do Livro 3-B-2, às fls. 92, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Pitangui.

Parágrafo único - Os imóveis descritos no “caput” destinam-se ao
funcionamento de escolas municipais.

Art. 2º - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do
Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura de escritura
pública de doação, não lhes tiver sido dada a destinação prevista no
parágrafo único do art. 1°.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM Nº 107/2007

Belo Horizonte, 17 de setembro de 2007.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para ser submetido ao exame e

deliberação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que
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autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santo Antônio do
Monte o imóvel que especifica.

A doação de que trata o projeto visa à utilização da área para
funcionamento de ginásio poliesportivo e de escola municipal.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor à
elevada análise de seus Nobres Pares, o projeto em questão.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 1.604/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santo Antônio do

Monte o imóvel que especifica.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Santo Antônio do Monte o imóvel constituído pela área de 7.206,50m²,
situado no Bairro Monsenhor Otaviano, naquele Município, registrado
sob o n° 6.951, livro 2-T, fls. 192, no Cartório de  Registro de Imóveis
da Comarca de Santo Antônio do Monte.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” destina-se à
construção de ginásio poliesportivo e de escola municipal.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado, se no prazo de cinco anos, contados da lavratura de escritura
pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no
parágrafo único do art. 1°.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIOS

Da Sra. Ellen Gracie, Presidente do Supremo Tribunal Federal,
comunicando que esse órgão deferiu, por unanimidade, em sessão
plenária realizada em 12/9/2007, a medida cautelar para suspender,
até a decisão final desta ação direta de inconstitucionalidade, a
eficácia da Lei Complementar nº 99, de 14/8/2007, deste Estado.

Do Sr. José Maranhão, Presidente da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, convidando para o seminário
regional a ser realizado em 27/9/2007, às 14 horas, no Plenário desta
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Casa, para discussão, da proposta orçamentária para 2008 e do
projeto de lei do Plano Plurianual para 2008-2011.

Da Sra. Maria Lúcia Cardoso, Deputada Federal, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 674/2007, da Comissão de
Assuntos Municipais.

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento e Gestão,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 899/2007, do
Deputado Almir Paraca.

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento e Gestão,
encaminhando os resultados relativos ao primeiro semestre de 2007
dos Programas 0178- Desenvolvimento do Ensino Superior e 0179-
Atendimento à Educação Infantil. (- À Comissão de Educação.)

Do Sr. Gustavo Corrêa, Secretário de Esportes e da Juventude,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 925/2007, do
Deputado Weliton Prado.

Do Sr. Walter Villamid Soares Chaves, Prefeito Municipal de Pavão,
prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 1.402/2007, em
atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de
Lei nº 1.402/2007.)

Da Sra. Maria Cecília Marchi Borges, Prefeita Municipal de Frutal,
prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 1.440/2007, em
atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de
Lei nº 1.440/2007.)

Do Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil,
agradecendo convite para participar de reunião da Comissão de
Segurança Pública. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Do Sr. Georgenor Cavalcante Pinto, Chefe da Assessoria
Parlamentar do Ministério dos Transportes, prestando informações
relativas ao Requerimento nº 734/2007, da Comissão de Transporte.

Da Sra. Romilda Rachel Soares da Silva, Reitora da Fumec,
prestando informações relativas ao requerimento da Comissão de
Educação encaminhado pelo Ofício nº 1.711/2007/SGM.

Do Sr. Marcílio Márcio Chaves , Delegado de Polícia Federal,
prestando informações relativas ao requerimento da Comissão de
Direitos Humanos encaminhado pelo Ofício nº 1.468/2007/SGM.

Da Sra. Márcia Coelho Viana Diniz, Diretora da 28ª Vara da Justiça
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Federal, informando que, em razão do elevado volume de feitos em
tramitação nesse órgão, não é possível o atendimento aos reiterados
ofícios desta Casa com pedido de informações sobre andamento
processual e esclarecendo que as referidas informações estão
disponíveis no “site” da Justiça Federal www.mg.trf1.gov.br ou
pessoalmente na Secretaria da Vara.

Da Sra. Maria Cristina Mac Dowell Dourado de Azevedo, Diretora-
Geral Interina da Escola de Administração Fazendária, prestando
informações sobre o 2º Concurso de Monografias da CGU e
solicitando a divulgação do evento.

Do Sr. José Geraldo de Oliveira, solicitando seja apresentado
projeto de lei com vistas a que aos ocupantes de cargos em comissão
criados pela Lei nº 11.452, de 1994, sejam assegurados os mesmos
vencimentos dos atuais ocupantes de cargos em comissão. (- À
Comissão de Educação.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.605/2007
Declara de utilidade pública o Dejord - Desafio Jovem do Rio Doce,

com sede no Município de Governador Valadares.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Dejord - Desafio Jovem

do Rio Doce, com sede no Município de Governador Valadares.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de setembro de 2007.
Jayro Lessa
Justificação: O Dejord - Desafio Jovem Rio Doce, do Município de

Governador Valadares, é sociedade civil sem fins lucrativos, de cunho
assistencial, que desenvolve ações sociais em benefício das crianças
e dos jovens da comunidade, buscando resgatar-lhes a dignidade por
meio da reabilitação e da educação.

Assim, como disposto em seu estatuto social, o Dejord, ao realizar
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atividades de inclusão nas áreas da assistência social, de reconhecido
interesse público, zela pelos direitos das crianças e dos jovens de
Governador Valadares, necessitados ou em conflito com a lei,
indistintamente.

Ademais, fundada em 18/8/76, a referida entidade cumpre todos os
requisitos exigidos por lei, pelo que faz jus ao título declaratório de
utilidade pública.

Por essas razões, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação
deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.606/2007
Declara de utilidade pública a Casa Assistencial São Francisco de

Assis - Casa da Misericórdia, com sede no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Casa Assistencial São

Francisco de Assis - Casa da Misericórdia, com sede no Município de
Uberlândia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de setembro de 2007.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: A referida entidade possui por finalidade precípua o

atendimento a portadores de câncer procedentes de outras partes do
Triângulo Mineiro e que necessitam permanecer na cidade de
Uberlândia para se submeterem a tratamento no Hospital do Câncer.

Promove e executa projetos, programas e planos de ação que
objetivam fornecer o suporte adequado a seus assistidos e, para
cumprir seu propósito estatutário de maneira geral, celebra convênios
e contratos com instituições privadas e públicas em todas as esferas
da administração pública, assim como estabelece parcerias com
organizações não governamentais.

Pelos relevantes serviços prestados pela entidade, esperamos a
anuência dos nobres colegas ao título declaratório que se lhe
pretende outorgar.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.607/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Unidos

Venceremos, com sede no Município de Augusto de Lima.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária Unidos Venceremos, no Município de Augusto de Lima.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de setembro de 2007.
Luiz Tadeu Leite
Justificação: A Associação Comunitária Unidos Venceremos, no

Município de Augusto de Lima, se encontra em funcionamento desde
13/5/93. A entidade tem por finalidade reivindicar perante as entidades
públicas e privadas melhoria de toda espécie para a comunidade,
sobretudo quanto a saúde, educação, lazer, transporte, comunicação,
segurança e alimentação, por meio de ações de incentivo à promoção
humana  de  todos os assistidos e habitantes na área de sua
jurisdição - tanto material como espiritual - o que possibilitará a cada
um tornar-se agente e construtor do seu próprio desenvolvimento
como pessoa. A entidade, no desenvolvimento de suas atividades,
não terá fins eleitoreiros e nem fará discriminação de raça, cor ou
religião.

Com base no exposto esperamos contar com o apoio dos nobres
pares para a aprovação desta proposta.

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

REQUERIMENTOS
Nº 1.173/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita

seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Pouso
Alegre, nas pessoas do Prefeito e do Presidente da Câmara
Municipal, pelo transcurso do 159º aniversário desse Município. (- À
Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.174/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Ministro José Gerardo
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Grossi por ter sido agraciado com a Grande Medalha Juscelino
Kubitschek. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 1.175/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Município de Cruzília,
na pessoa do seu Prefeito, pelo brilhante desempenho no 34º
Concurso Nacional de Produtos Lácteos. (- À Comissão de Política
Agropecuária.)

Nº 1.176/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso aos médicos do Estado em
virtude das comemorações do Dia do Médico. (- À Comissão de
Saúde.)

Nº 1.177/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Grande Loja Maçônica de Minas
Gerais pelo transcurso do 80º aniversário de sua fundação. (- À
Comissão do Trabalho.)

Nº 1.178/2007, dos Deputados Durval Ângelo e Weliton Prado, em
que solicitam seja encaminhado ao Ministério Público do Estado
pedido de informações sobre as providências legais adotadas em
relação à prorrogação do contrato entre o Estado de Minas Gerais e o
Banco Itaú, em 2002, sem a realização do devido procedimento
licitatório, e em relação ao relatório da Comissão Parlamentar de
Inquérito do Sistema Financeiro, encerrada em 23/6/2000, que
investigou o processo de ajuste e as transformações no sistema
financeiro público estadual, na década de 90, com destaque para a
privatização do Bemge, de autoria do Deputado Durval Ângelo e
outros. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 1.179/2007, do Deputado Paulo Guedes, em que solicita seja
formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado com
vistas a que seja dada a denominação de Dr. Antônio Bernardes Dias
ao anexo do Fórum Juscelino Kubitschek de Oliveira, sede do Poder
Judiciário da Comarca de Patrocínio. (- À Comissão de Administração
Pública.)

Nº 1.180/2007, das Comissões de Direitos Humanos e de
Transporte, em que solicitam seja formulado apelo ao Diretor-Geral do
DER-MG com vistas a que envie a esta Casa toda a documentação
relativa ao acidente ocorrido com o ônibus da Viação Pássaro Verde,
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em 16/2/2007, bem como a documentação referente às indenizações
pagas às famílias das vítimas do mencionado acidente.

Nº 1.181/2007, das Comissões de Direitos Humanos e de
Transporte, em que solicitam seja formulado apelo ao Delegado
Regional de Polícia Civil de Ponte Nova com vistas a que envie a esta
Casa cópia do inquérito policial que apura as causas do acidente com
o ônibus da Viação Pássaro Verde, ocorrido em 16/2/2007.

Nº 1.182/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Secretário de Meio Ambiente de Belo
Horizonte com vistas a que envie cópias das multas lavradas,
acompanhadas dos respectivos laudos de autuação, contra a empresa
Serquip, do Bairro Camargos, e a que informe sobre as eventuais
providências que tenham sido tomadas para cessar a poluição.

Nº 1.183/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado ao Comandante-Geral da PMMG pedido de
informações sobre operação realizada por policiais da 126ª Cia., do 5º
Batalhão da Polícia Militar, que teriam cometido agressões contra
moradores do Bairro Barroca, em Belo Horizonte; e seja pedido o
envio de cópias dos boletins de ocorrência com o nome de todos os
policiais envolvidos para a Corregedoria da Polícia Militar, para o
Ministério Público e para esta Comissão. (- Distribuídos à Mesa da
Assembléia.)

Nº 1.184/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas a
que seja apurada possível operação criminosa realizada na segunda
semana de setembro, na Vila Lemb, em Contagem, na qual policiais
militares disfarçados teriam agredido moradores dessa localidade, e a
que seja instaurado procedimento investigatório sobre o mencionado
fato na Corregedoria da Polícia Militar e no Ministério Público. (- À
Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.185/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias
de Meio Ambiente do Ministério Público com vistas a que sejam
apuradas denúncias formuladas por moradores contra a empresa
Serquip, que estaria provocando problemas à saude da população,
devidos à queima de material hospitalar.
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Nº 1.186/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Presidente do Conselho Regional de
Medicina de Minas Gerais com vistas a que seja apurado possível erro
médico cometido por profissionais do Hospital São Judas Tadeu, no
Município de Ribeirão das Neves, na amputação do braço do garoto
Caio Gabriel, ocorrida em 8/9/2007, e que sejam verificadas as
condições gerais desse hospital para a renovação de sua licença de
funcionamento.

Nº 1.187/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo à Polícia Civil de Ribeirão das Neves com vistas
a que sejam apuradas com celeridade as causas e as
responsabilidades por possível erro médico ocorrido com a criança
Caio Gabriel, que, após atendimento no Hospital São Judas Tadeu,
nessa cidade, teve o braço amputado.

Nº 1.188/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Ministério Público de Ribeirão das Neves com
vistas a que sejam tomadas providências a respeito de provável erro
médico ocorrido com a criança Caio Gabriel, que, após atendimento
no Hospital São Judas Tadeu, teve o braço amputado. (- Distribuídos
à Comissão de Saúde.)

Nº 1.189/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas a
que seja apurada operação realizada por policiais da 126ª Cia., do 5º
Batalhão de Polícia Militar, que teriam cometido agressões contra
moradores do Bairro Barroca, em Belo Horizonte, e seja apurado
possível fato envolvendo o Comandante da operação, que teria
coagido as vítimas a não denunciar o ocorrido.

Nº 1.190/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca
de Ribeirão das Neves com vistas a que seja concedido maior prazo
às famílias que terão que desocupar imóvel de propriedade de Nilton
Noronha, em razão de sentença judicial de reintegração de posse.

Nº 1.191/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Prefeito Municipal de Ribeirão das Neves
com vistas a que sejam amparadas as famílias que terão que
desocupar imóveis de propriedade de Nilton Noronha, em razão de
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sentença judicial de reintegração de posse.
Nº 1.192/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita

seja formulado apelo ao Comandante da Polícia Militar de Ribeirão
das Neves a fim de que não seja efetuado nenhum mandado de
reintegração de posse contra as famílias que terão que desocupar
imóveis de propriedade de Nilton Noronha, em razão de sentença
judicial de reintegração de posse, sem que antes comunique a esta
Comissão, tendo em vista o pedido desta Comissão de ampliação do
prazo para desocupação do mencionado imóvel.

Nº 1.193/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Chefe da Polícia Civil do Estado com vistas a
que sejam desativadas duas celas da cadeia pública de Mariana,
denominadas "corró", destinadas a abrigar presos ameaçados por
outros detentos, em virtude de condições de insalubridade desses
compartimentos, assim como sejam transferidos os presos que lá se
encontram para estabelecimentos mais apropriados.

Nº 1.194/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Conselho Nacional de Direitos Humanos e à
Ouvidoria Parlamentar com vistas a que seja apreciada denúncia
apresentada a esta Comissão pela Sra. Suely de Fátima Souza,
conforme cópia das notas taquigráficas da reunião de 13/9/2007 desta
Comissão e de documentos anexos.

Nº 1.195/2007, das Comissões de Direitos Humanos e de
Transporte, em que solicitam seja formulado apelo ao Juiz de Direito
da 2ª Vara Cível da Comarca de Viçosa com vistas a que seja
agilizado o processo de indenização das vítimas do acidente com o
ônibus da Viação Pássaro Verde, ocorrido em 16/2/2007.

Nº 1.196/2007, das Comissões de Direitos Humanos e de
Transporte, em que solicitam seja formulado apelo ao Diretor-Geral do
DER-MG com vistas a que seja apurada denúncia apresentada em
reunião conjunta dessas Comissões de que teria havido risco de
colisão envolvendo ônibus da Viação Pássaro Verde, em 13/9/2007,
próximo a Ponte Nova.

Nº 1.197/2007, das Comissões de Direitos Humanos e de
Transporte, em que solicitam seja formulado apelo ao Diretor-Geral do
DER-MG com vistas a que realize, em caráter excepcional,
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fiscalização detalhada na Viação Pássaro Verde, a fim de apurar as
condições de funcionamento dessa empresa.

Nº 1.198/2007, das Comissões de Direitos Humanos e de
Transporte, em que solicitam sejam encaminhadas ao Diretor-Geral
do DER-MG, à 2ª Vara Cível da Comarca de Viçosa, ao Promotor de
Justiça da Vara Criminal da Comarca de Ponte Nova, bem como ao
Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Ervália, cópias das notas
taquigráficas da reunião de 13/9/2007 dessas Comissões, para as
providências que julgarem necessárias, em face dos fatos relatados
pelos familiares das vítimas do acidente ocorrido com ônibus da
Viação Pássaro Verde.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Gustavo Valadares (2), Zé Maia e Carlos Pimenta.

Comunicações
- É também encaminhada à Mesa comunicação da Comissão de

Transporte.
Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência agradece e registra, com muita
honra, a presença de 50 alunos da 8ª série da Escola Estadual
Deputado Jaime Martins, de São Sebastião do Oeste, do Projeto
Educação para a Cidadania.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Eros Biondini.

O Deputado Eros Biondini - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, telespectadores da querida TV Assembléia, amigos
presentes hoje na galeria, senhoras, senhores e funcionários da Casa.
Ao subir hoje a esta tribuna, gostaria de comunicar e, ao mesmo
tempo, comentar sobre uma justa homenagem que será realizada no
dia 21, às 14 horas, nesta Casa, para comemorar os 40 anos do
Movimento da Renovação Carismática Católica no mundo. O
requerimento para a realização dessa homenagem foi de autoria
minha e do Deputado Célio Moreira. São 40 anos de existência da
Renovação Carismática, hoje o movimento eclesial que mais cresce
no mundo. Esse movimento nasceu em uma universidade americana
e, apesar de ter nascido com poucos jovens universitários, espalhou-
se rapidamente por todo o mundo, pela sua força carismática de
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renovação da espiritualidade cristã. Estamos agora completando os
40 anos de existência desse movimento. O número 40 é muito
significativo. Sabemos que por 40 anos o povo caminhou no deserto
esperando o cumprimento da promessa para tomar posse da terra
prometida; 40 dias também foi o tempo que Jesus ficou no deserto
preparando-se para a missão que lhe era confiada; e, este ano,
estamos comemorando 40 anos da Renovação Carismática Católica.
Mais do que um movimento, a Renovação, Srs. Deputados, é uma
espiritualidade, uma espiritualidade que se alastrou e atingiu não só
os demais movimentos da Igreja Católica, mas também, em uma
grande aliança em sintonia, em comunhão, as demais denominações
cristãs. A Renovação Carismática Católica vem com uma proposta de
avivamento da fé em todo o mundo. O que significa esse avivamento?
A passagem de uma experiência de fé, basicamente de religiosidade,
para uma vida de experiência autêntica e intimidade com Deus, numa
fé renovável. Ao completar 40 anos, esse Movimento, que com
certeza fez reacender no coração de milhões de pessoas em todos os
países do mundo o ardor em expressar a fé, significa para nós motivo
de muita alegria, de júbilo. Queremos compartilhar este sentimento e
convidar os Deputados e as Deputadas, e até os que professam outra
religião, os nossos irmãos evangélicos, a participar conosco dia 21, às
14 horas, dessa homenagem. Certamente, essa será uma
oportunidade para todos aproveitarem e beberem dessa proposta de
reavivamento da fé. Aproveito para registrar a visita de uma juventude
maravilhosa, a quem saúdo com um “alô” especial. Cumprimento e
parabenizo a todos pela presença e beleza. Juntamente com o meu
querido amigo e irmão Deputado Célio Moreira, gostaria de citar uma
das passagens que têm a ver com o Movimento da Renovação
Carismática no mundo. O personagem bíblico chamado Nicodemos,
príncipe dos fariseus, ou seja, pessoa que seguia um rito religioso
próprio da época, foi à noite procurar Jesus porque sentia a força
especial que saía dele. Apesar de ser um homem religioso, sentia a
necessidade de aproximar-se de Jesus. Durante a conversa, Jesus
lhe disse que precisava nascer de novo. E Nicodemos perguntou-lhe
se era possível um homem, depois de velho, voltar ao ventre de sua
mãe e nascer pela segunda vez. Jesus esclareceu que não era isso o
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que quis dizer, e sim que aquele que nasce da carne é carne, aquele
que nasce do espírito é espírito. Jesus queria dizer àquele homem,
que já tinha toda uma religiosidade, uma tradição de cumprimento de
preceitos, como também temos muitas vezes, que ele precisava
renascer, mudar de vida sem precisar mudar de nome, roupa ou
atividades, mas mudar de dentro para fora. Esse mesmo convite a
Renovação Carismática Católica vem fazendo há 40 anos às pessoas
que acreditam em Deus, buscam viver os princípios e valores cristãos
da fé, mas precisam renascer, precisam de um novo ardor
missionário. Concedo aparte a quem também propôs a realização
dessa homenagem do dia 21 e comunga desse projeto conosco,
Deputado Célio Moreira.

O Deputado Célio Moreira (em aparte) - Obrigado, Deputado Eros
Biondini. Parabenizo V. Exa. pela fala. Apresentamos, sim, o
requerimento para homenagear a Renovação Carismática Católica,
que completa bodas de esmeralda. Há 40 anos a Renovação
Carismática Católica iniciou esse trabalho, transformando a Igreja, e
não só, como V. Exa. bem narra, em relação ao “Evangelho de
Nicodemos”. Tive esse encontro pessoal com Deus, acho que posso
dizer assim, pois a maioria das pessoas se encontram com Deus
numa hora difícil, e foi na dor que tive esse encontro com Deus.
Alguns amigos e amigas me apresentaram e me levaram a um grupo
de oração. Realmente, a partir desse grupo de oração, denominado
Jesus Cristo Vive ao Senhor, da Comunidade Santa Luzia, no
Santuário São Paulo da Cruz, no Barreiro, comecei a me engajar
nessa comunidade e participar mais dos movimentos pastorais da
Igreja. Comecei a viver o meu batismo e a minha fé. Algumas pessoas
até se confundem pensando que faço parte da Igreja Carismática,
mas não, pois a Renovação Carismática é um movimento dentro da
Igreja Católica Apostólica Romana, que, graças a Deus, tem atraído
principalmente os jovens, que, cada dia mais, têm feito esse encontro
pessoal com Jesus e assumido o seu batismo e sua crisma,
engajando-se em algumas pastorais e movimentos. Além disso, a
Renovação tem um trabalho social muito grande na recuperação de
dependentes químicos e também no terceiro setor, nas comunidades
terapêuticas, nos asilos, nas creches e em toda área de assistência
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social. Vimos trabalhando para levar a fé até aquelas pessoas que
ainda não tiveram um encontro pessoal com Jesus e transformar suas
vidas. A felicidade dessas pessoas que encontram Jesus é visível. A
minha vida mudou por meio da Renovação Carismática. Então, hoje, a
Renovação Carismática está em todo o mundo. O Papa João Paulo II
dizia que a Renovação Carismática é uma graça para a Igreja, porque
ela proporciona aos seus fiéis mais alegria, fraternidade e
solidariedade. Estamos a serviço da Igreja, e a Arquidiocese de Belo
Horizonte, sob a direção de D. Walmor, também tem dado grande
contribuição e assistência à Renovação Carismática. No dia 21
estarão aqui, na Assembléia Legislativa, as lideranças nacionais e
estaduais, os grupos de oração, forania e região, para que possamos
levar mais informação para todos os lares que recebem a TV
Assembléia e também uma mensagem de paz, porque o mundo
precisa de paz e precisa de Deus. A partir do momento em que temos
esse encontro pessoal com Jesus, a nossa vida muda e surge o
desejo de passar tudo o que aprendemos para as pessoas. Se Deus
quiser, estaremos aqui no dia 21. Convidamos a todos a participar, a
fim de conhecerem um pouco mais desse Movimento da Renovação
Carismática, que, realmente, é uma graça de Deus não só para mim,
mas também para você e para a Igreja. No dia 21, todo o conselho da
Renovação Carismática Nacional estará aqui para prestarmos a ele
essa justa homenagem pelo bem que faz e pelo resgate de almas e
de vidas para Jesus. Parabéns.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Serei bem objetivo,
apenas para parabenizá-lo e também ao Deputado Célio Moreira pela
iniciativa de prestar essa homenagem a esse importante movimento
da Igreja Católica, que, a cada dia, ganha mais corpo e cresce. Esse
movimento faz um trabalho muito bonito dentro da proposta de
renovação, como disse V. Exa., da Igreja Católica, com essa força e
esse carisma não só na expressão da palavra, mas também na forma
prática, ou seja, na maneira como o trabalho é realizado.

Tenho muitos amigos no movimento carismático, como pastor
batista que sou, e isso é do conhecimento de muitos. Na verdade,
tenho muitos bons amigos no movimento carismático; além disso, é
um privilégio conviver nesta Casa com V. Exa., que tem essa
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participação tão efetiva no movimento. Da mesma forma, os
Deputados Célio Moreira e Miguel Martini, que também participam tão
ativamente desse movimento. Aliás, tenho com o Deputado Miguel
Martini um excelente relacionamento, anterior ao que tenho agora com
V. Exa. neste Parlamento. Com a audiência do meu programa, recebo
muitos telefonemas e “e-mails” e encontro muitas pessoas, na rua e
nos “shoppings”, as quais se aproximam e se identificam como
pertencendo ao movimento de Renovação Carismática da Igreja
Católica e acompanham meu programa. Deixo meus parabéns pela
iniciativa e desejo-lhe muito sucesso. Se não houver nenhum conflito
de agenda, quero estar aqui participando com vocês dessa merecida
homenagem.

O Deputado Eros Biondini - Obrigado. Quero citar também alguns
nomes expoentes desse trabalho renovado da nossa fé, inspirados em
tantas pessoas importantes da nossa caminhada histórica, como São
Francisco de Assis. Este, apesar de ter vivido a pobreza, era um
homem de extrema oração. São Francisco inspira profundamente a
Renovação Carismática, porque se desapegou e se libertou
materialmente, vivendo em profunda intimidade de oração. Ele foi
agraciado com as Chagas de Cristo. No Brasil há pessoas que têm
lutado. Paulo diz, em Coríntios 13, que nossa fé é de obras e
espiritualidade. E não há como separar uma coisa da outra. Quero
citar o Pe. Marcelo Rossi, um grande expoente; e o Pe. Jonas Abib,
da comunidade Canção Nova, um incansável divulgador dessa nova
forma de evangelização. Essa é a mensagem trazida não só aos não-
cristãos, mas também a nós, cristãos. A exemplo daquele jovem rico
que procurou por Jesus perguntando o que faria para sua vida ter
sentido. Jesus orientou-o a viver os 10 mandamentos da fé. Para
surpresa dos que lêem aquela passagem, ele disse que já fazia isso,
procurando viver os mandamentos desde a mocidade. E Jesus disse-
lhe: “Mas ainda te falta alguma coisa”. Essa frase é o que Jesus quer
dizer às pessoas que têm tido uma vida de caminhada na igreja e
comungam a fé cristã, mas precisam desse novo ardor.

Portanto, com muita alegria, convido a todos para que, no dia 21, às
14 horas, participem conosco. Haverá cobertura da TV Assembléia e
da TV Canção Nova. Que estejamos todos na Assembléia, prestando
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essa justa e maravilhosa homenagem à Renovação Carismática
Católica.

O Deputado Célio Moreira (em aparte) - Gostaria apenas de
complementar. Além de Minas Gerais, Brasil, também Portugal e Itália
receberão as imagens, ao vivo, da Casa, pois a TV Canção Nova está
instalada em vários países. É um meio de evangelizar por meio da
televisão. Seria importante a participação de todos. Onde a TV
Canção Nova pega, além da TV Assembléia, todos poderão assistir ao
vivo. Obrigado.

O Deputado Eros Biondini - Obrigado, Sr. Presidente.
* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Com a palavra, o

Deputado Almir Paraca.
O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.

Deputados, público presente, telespectadores da TV Assembléia; o
assunto que me traz à tribuna nesta tarde é o VI Festival Lixo e
Cidadania, que está sendo promovido pela Associação de Catadores
de Materiais Recicláveis - Asmare - e pela Rede Cataunidos,
composta por oito cooperativas de catadores e recicladores, da qual a
Asmare também faz parte.

Essa rede está levando a cabo uma experiência fundamental para
Belo Horizonte, para a Grande BH, para Minas Gerais e para o Brasil:
a primeira unidade industrial de processamento e beneficiamento do
plástico cujos donos são os próprios catadores - essa é a diferença
dessa unidade. Portanto, a Cataunidos é que a gerencia, tendo
participado de todo o processo de planejamento, implantação e da
própria gestão dessa unidade industrial de beneficiamento de plástico.
Essa experiência precisa ser acompanhada, apoiada e estimulada
porque aponta para a autonomia e independência dessa categoria que
cresce em todo o País e vem-se afirmando com uma categoria
importantíssima, considerada por muitos - e é assim que a
percebemos - como verdadeiros agentes ambientais e protagonistas
de toda a discussão que se estabeleceu e hoje se afirma na
sociedade sobre a preocupação com o meio ambiente e,
particularmente, com a reciclagem e reutilização dos materiais. Assim,
pensar o ambiente urbano sem considerar o papel expressivo e



1104

fundamental da categoria dos catadores de material reciclável é
desconsiderar parte substantiva daqueles que se ocupam com a
preservação ambiental, a promoção de qualidade de vida e de um
ambiente saudável e com a racionalização dos recursos públicos
utilizados na coleta e disposição final dos resíduos sólidos urbanos.

Ontem mesmo realizou-se nesta Casa, em reunião conjunta das
Comissões de Participação Popular e de Meio Ambiente e Recursos
Naturais, um evento que, de certa forma, foi a primeira atividade do VI
Festival Lixo e Cidadania. Nessa reunião discutiu-se o Projeto de Lei
nº 1.269/2007, apresentado recentemente pelo Executivo à
Assembléia de Minas, o qual propõe a consolidação do marco
regulatório na gestão de resíduos sólidos no Estado. É sabido de
todos, particularmente dos ambientalistas, dos que militam pelas
questões ecológicas, ambientais e socioambientais em nosso Estado,
que a legislação de Minas Gerais, no tocante às questões ambientais,
é boa. Na verdade, Minas Gerais - e nisso a Assembléia de Minas tem
contribuído ao longo da história, com o aprimoramento da legislação -
é um exemplo para muitas outras unidades da Federação. Estamos
sempre, se não sintonizados com a discussão em âmbito nacional, à
frente: muitas vezes, Minas Gerais antecipa, avança e subsidia a
discussão que se dá em âmbito federal.

Mais uma vez, esse processo se repete. Ao mesmo tempo que se
dá apresentação do projeto de lei do Executivo nesta Assembléia, o
governo Lula encaminhou ao Congresso Nacional o Projeto de Lei no

1.991/2007, que, no âmbito federal, também propõe discussões
similares para ordenar o gerenciamento de resíduos sólidos no País e,
particularmente, para orientar a relação do poder público no que diz
respeito ao gerenciamento de resíduos sólidos, com as associações e
cooperativas de catadores de materiais recicláveis.

Propõe-se o apoio efetivo à organização, à capacitação e à
preparação para a gestão dos empreendimentos solidários dos
catadores e a incorporação efetiva dos catadores e das suas
entidades não só na discussão, na formulação, no controle social do
processo da reciclagem, da coleta seletiva, da disposição final dos
resíduos sólidos, mas também na inclusão das associações e
cooperativas de catadores no processo efetivo de participação,
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particularmente da coleta seletiva. Nada mais justo, tendo em vista
que foram os catadores de materiais recicláveis quem desencadeou,
na nossa sociedade, todo esse processo no momento em que ainda
não se considerava a reciclagem, sob o aspecto econômico e
financeiro, como viável para ser desenvolvida por organizações
empresariais. Essa é uma luta de muitos anos que vem sendo
respeitada e considerada hoje.

No Festival Lixo e Cidadania, promovido em Belo Horizonte desde
ontem, à noite, quando houve o lançamento efetivo, até sexta feira,
será discutido e debatido esse assunto e também será um espaço de
intercâmbio de experiências. Vieram representações de associações e
cooperativas de catadores, de organizações que apóiam essas
atividades em todo o País, delegações do Norte e Nordeste do Brasil.

Também estávamos presentes ontem, na abertura, e recebemos
uma delegação de Rio Branco, Acre, a qual viajou mais de dois dias
consecutivos para vir a Belo Horizonte e participar do evento.
Trouxeram a sua experiência, a sua solidariedade para comungar,
nesse esforço conjunto, com a ampliação de sugestões, a
colaboração dos que participam efetivamente como recicladores para
o aprimoramento da legislação tanto estadual como federal. Durante o
Festival Lixo e Cidadania, alguns pontos foram apresentados como
fundamentais, a fim de se aprofundar o debate e a discussão,
sugestões apresentadas também no Fórum Estadual Lixo e
Cidadania. Uma delas, prevista no Projeto de Lei no 1.269/2007, do
Governador do Estado, fruto de muitas discussões, plenárias e fóruns,
muitos organizados nesta Casa nos anos passados e neste ano, é a
erradicação completa dos lixões, oferecendo condições efetivas para
as transferências das famílias que vivem deles para projetos ou
políticas de geração de renda por meio da coleta seletiva. Então, é
importante definir uma ação objetiva, efetiva, para transformar aqueles
que vivem da catação dos lixões em agentes ambientais, organizados
por associações e cooperativas para promover a coleta seletiva.

Uma outra proposta é a de que os catadores de materiais
recicláveis, por meio das suas entidades representativas, sejam
também convidados, e que o poder público se comprometa a
incorporá-los em todas as discussões para a implantação e gestão
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dos resíduos sólidos em cada Município, e ainda o apoio efetivo na
organização das associações e cooperativas.

Acompanhamos o Festival Lixo e Cidadania aqui em Minas Gerais,
desde sua primeira edição, há muitos anos, e tivemos o privilégio de
ser convidados para participar de uma das plenárias. Vamos, ao lado
da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,
representando a Assembléia Legislativa de Minas Gerais, participar de
uma mesa-redonda que discutirá o poder público e suas políticas para
o setor.

O VI Festival Lixo e Cidadania está acontecendo na Casa do Conde
até a próxima sexta-feira. O lançamento foi ontem à noite, com a
participação de representantes do governo federal, do governo do
Estado e de vários outros parceiros dos catadores em Minas Gerais e
no Brasil, como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e
outras entidades, algumas públicas, outras privadas.

Hoje, a programação se estende até à noite, e amanhã será fechado
o conjunto das plenárias, com a formulação de um documento para
subsidiar e apresentar a visão dos catadores de materiais recicláveis,
tanto para a consolidação do novo marco regulatório de
gerenciamento de resíduos sólidos em Minas Gerais como também
para a legislação que está em curso no Congresso Nacional. Temos
certeza de que, mais uma vez, o saldo do Festival Lixo e Cidadania
será, além da ampliação e do reforço de confraternização e
solidariedade, a efetiva formulação e o aprimoramento das políticas
públicas para o setor.

Gostaríamos de conceder a palavra à nossa querida Deputada Elisa
Costa, que também esteve presente na audiência pública e na
abertura do VI Festival Lixo e Cidadania e que trabalha, entre as
ações de seu mandato, com as questões de resíduos sólidos,
saneamento e apoio aos catadores.

A Deputada Elisa Costa (em aparte) - Quero parabenizar o
Deputado Almir Paraca por todo o trabalho de seu mandato, mas
especialmente por suas ações nessa área ambiental, pelo
compromisso assumido com a luta pela inclusão social e pelas causas
ambientais de Minas Gerais. Também quero parabenizá-lo pela
brilhante audiência pública conjunta das Comissões de Meio Ambiente
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e Recursos Naturais e de Participação Popular, realizada aqui com a
presença de muitos catadores e catadoras de Minas Gerais e do
Brasil. Aproximadamente 500 pessoas estiveram presentes aqui
ontem, na Assembléia, e depois houve a belíssima abertura, em que
V. Exa. e o Deputado André Quintão, de fato, representaram com
muita dignidade esta Casa.

Quero falar desse compromisso histórico com a organização dos
catadores, que se fazem muito presentes neste momento em que
discutimos, na Conferência das Cidades, o novo modelo de cidade,
que incorpora especialmente a presença deles, com suas
cooperativas e seu compromisso com a causa ambiental.

Quero relatar aqui que o governo do Presidente Lula tem investido
muito nas entidades, nas ONGs e nas cooperativas. A Petrobras e a
Fundação Banco do Brasil querem estimular a organização e a
capacitação das associações de catadores, das centrais de
comercialização e das cooperativas. Esse é um belíssimo trabalho do
Presidente Lula, que você já realizou à frente da Fundação Banco do
Brasil. Portanto, quero parabenizá-lo por seu trabalho e a todos os
catadores pelo festival que Minas realiza todos os anos e
especialmente este ano, que teve um brilhantismo próprio em razão
do grande número de entidades e catadores presentes. Parabéns, e
muito obrigada.

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, gostaríamos de
agradecer a intervenção da Deputada Elisa Costa e também a
participação e colaboração do Deputado André Quintão e de todo o
seu gabinete no “Fórum Estadual Lixo e Cidadania” e na organização
e formulação do “Festival Estadual Lixo e Cidadania”. Queríamos
também reforçar as informações da Deputada Elisa Costa, pois é
preciso reconhecer que o governo Lula realmente abraçou a luta dos
catadores em todo o País.

O Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, que
também está presente em Belo Horizonte e na organização do
Festival Lixo e Cidadania, é um movimento legítimo, organizado em
todo o território nacional. Trata-se de um movimento absolutamente
conseqüente, que formula, que debate, que apresenta propostas de
políticas públicas e que vai a campo tirar vida, tirar dignidade a partir
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do lixo.
Ontem, aqui, pudemos observar, em audiência pública e também na

abertura do VI Festival Lixo e Cidadania, a verdade que é manifesta
por meio das exposições, das abordagens feitas pelos catadores e
pela população de rua, de maneira legítima, na maior legitimidade
possível, porque vivenciam e tiram, efetivamente, o seu sustento, a
sua fonte de vida dos materiais recicláveis.

Hoje, a atividade começa a manifestar interesse econômico, e
precisamos aprofundar essa reflexão, esse debate e, efetivamente,
apoiar a organização dos catadores, porque eles têm uma trajetória
histórica, rica de experiência, e podem continuar. Tendo oportunidade,
eles farão isso muito bem, colaborando com uma gestão cidadã, uma
gestão específica na coleta e na reciclagem de resíduos sólidos. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.
A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, nosso Presidente em

exercício, Sras. Deputadas e Srs. Deputados presentes, quero
cumprimentar Minas Gerais, dando continuidade à brilhante fala do
Deputado Almir Paraca. Gostaria de registrar, em dois momentos, a
importância da organização dos movimentos sociais em Minas Gerais.

Tivemos oportunidade de participar do Grito dos Excluídos, quando
um tema extremamente importante para Minas e para o Brasil foi
debatido. Para alguns, é um tema até polêmico, mas considero que é
um tema que traz de volta a preocupação com o Estado brasileiro,
com o papel dos Estados brasileiros, compreendendo Minas Gerais,
de garantir o funcionamento das suas estatais.

Quando se propõe um plebiscito para ver qual o posicionamento do
povo brasileiro sobre a Companhia Vale do Rio Doce, trazemos um
debate sobre como as estatais brasileiras, quando bem geridas - a
exemplo da Petrobras, do Banco do Brasil, da Fundação Banco do
Brasil, da Caixa Econômica Federal, dos Correios -, podem
demonstram que o Estado tem a capacidade, sim, de promover o
desenvolvimento, tem a capacidade de ser indutor de um processo
que coloque o Brasil em crescimento e tem, principalmente nas suas
estatais, a capacidade de ajudar o Brasil no seu desenvolvimento, de
ajudá-lo a fazer uma gestão que promova o desenvolvimento social e



1109

econômico, com uma gestão eficiente, lucrativa. Mas é essencial que
cuide do desenvolvimento e tenha uma visão social.

Essa nossa participação nacional no plebiscito leva a essa reflexão,
a do leilão da Vale do Rio Doce, a da improbidade administrativa, dos
prejuízos causados à Nação, pelo fato de uma empresa mineradora
tão importante ter sido vendida por um preço tão pequeno diante do
seu valor. Na verdade, foi a entrega de um grande patrimônio público
brasileiro para as multinacionais.

Essa reflexão é importante, o Grito dos Excluídos permeou esse
debate nacionalmente. Aqui, em Minas Gerais, há um debate
importante sobre o papel das mineradoras. Haverá um seminário para
discutir a mineração em Minas Gerais, o seu compromisso com o
desenvolvimento, o seu compromisso social, para que, efetivamente,
reduzamos as desigualdades deste país, especialmente em Minas
Gerais.

Queria relatar aqui, Deputado Almir Paraca, que o Grito dos
Excluídos, em muitas cidades, foi um movimento das pastorais
sociais, dos movimentos sociais, um grande movimento nacional feito
com muito empenho.

Quero registrar e fazer uma denúncia. Na nossa cidade de
Governador Valadares, todos os anos o Grito dos Excluídos desfila
juntamente com as várias entidades, as escolas, os movimentos
sociais. Neste ano estávamos incluídos nesse desfile.

No momento do desfile, houve uma proibição da Polícia Militar
tentando evitar que as entidades, as pastorais e os movimentos
sociais pudessem entrar na avenida e fazer seu desfile, seus
protestos, suas avaliações, apresentar um projeto de país, avaliar o
plebiscito e a realidade brasileira, conforme o tema do plebiscito em
nível nacional. Queremos lamentar a falta de espírito democrático, o
autoritarismo e a incompreensão de alguns. Quando discutimos o 7 de
setembro, estamos falando de independência, de um povo cidadão,
da dignidade brasileira, de direitos sociais e de cidadania. Assistimos
à tentativa de impedir que o grito se manifestasse e que todas as
entidades e escolas pudessem fazer sua manifestação. Mesmo assim,
diante dessa repressão, o Grito dos Excluídos, mesmo discordando
dessa tentativa de impedimento feita por setores da Polícia Militar,
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manifestou-se, entrou na Avenida Minas Gerais e teve o apoio da
população.

Respeitamos a grande maioria dos setores da Polícia Militar, mas
alguns que lá estavam demonstraram estar muito mais a serviço do
poder que propriamente da população e da sua segurança. Queria
registrar aqui a importância da democracia, da manifestação popular e
principalmente dos movimentos apostarem na sua organização,
divulgarem e defenderem suas bandeiras na luta pela terra, pelos
direitos humanos, pelos direitos da criança e do adolescente.

Temos de acreditar na Central de Movimentos Populares, nas
pastorais sociais de defesa dos direitos da criança e do adolescente,
na denúncia de abusos com a má utilização dos recursos públicos,
dos altos preços das tarifas de água, de esgoto, dos aumentos
abusivos. A população tem o direito de se manifestar quando de fato
não há, por parte do poder público, o respeito à população. Quero
deixar aqui esse registro porque, para nós, a manifestação popular
ocorrida em Governador Valadares foi um momento importante.

O segundo registro que quero fazer soma-se às palavras do nosso
companheiro Almir Paraca. De fato, fiquei muito impressionada com o
crescimento estadual e nacional da organização do movimento social
dos catadores. Isso significa que eles estão muito presentes nas
cidades, para contribuir para o desenvolvimento das nossas cidades,
para defender o meio ambiente, para trabalhar a coleta seletiva. Estão
sendo reconhecidos como seres humanos, como cidadãos de direitos
para garantir sua dignidade. Ontem fizeram essa manifestação
maravilhosa. Caminharam durante o dia por todas as ruas de Belo
Horizonte, demonstrando sua presença viva e, principalmente, sua
vontade de contribuir para a cidade e de serem realmente
reconhecidos como pessoas que contribuem não somente para o
sistema de limpeza urbana, mas em defesa do meio ambiente, e
particularmente da política de resíduos sólidos. Isso orgulha esta
Assembléia Legislativa, que os recebeu aqui, por intermédio de suas
Comissões de Participação Popular, sob a Presidência do Deputado
André Quintão, e de Meio Ambiente e Recursos Naturais, com o
Deputado Almir Paraca e outros, numa belíssima audiência pública.

Para nossa alegria, também fiquei muito emocionada com a abertura
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do festival, um dos mais bonitos de que tive oportunidade de participar
nos últimos anos. A criatividade, a apresentação da cultura popular, a
presença de lideranças de todo o Brasil e, principalmente, a
organização do movimento nacional, do movimento dos fóruns de
cidadania de muitos Municípios do Estado de Minas Gerais, as
lideranças nacionais presentes, a representação do Ministério das
Cidades e do governo de Minas, enfim, um evento que dignifica o
povo trabalhador. E as falas de quem adquiriu, ao longo desses anos,
a consciência da cidadania e da participação popular.

Parabenizo o Deputado Almir Paraca, que também tem contribuído e
participado diretamente dessa luta e dessa causa, na qual também me
integro há muitos anos. Queria, mais uma vez, reforçar que estamos
participando, junto ao governo do Presidente Lula, de um projeto
também belíssimo: a organização de 11 associações de catadores,
que estão transformando-se numa cooperativa regional, chamada
Central-Leste de Catadores. Essa cooperativa reúne 11 associações
do Leste mineiro, do Mucuri e do Jequitinhonha. As associações, com
recursos vindos da Petrobras, na área social, da Fundação Banco do
Brasil e de outros ministérios, estão capacitando as diversas
entidades, possibilitando a formação de uma cooperativa, e
certamente contribuirão para a comercialização dos produtos
recicláveis. E venderão em grande escala, para que seu produto seja
reconhecido na comunidade e tenha resultado, pois é um projeto de
inclusão social. As famílias estão tendo direito ao trabalho, garantindo
agregar valor ao que produzem e coletam, e principalmente estão
melhorando e aumentando a sua renda e garantindo sua dignidade.

Quero deixar aqui essa nossa experiência e também parabenizar
todas as associações da Central-Leste, essa cooperativa que está
sendo construída, um projeto de geração de novos empregos para os
catadores de Minas e do Leste mineiro. A Associação de Catadores
de Papel de Valadares - Ascanav - é a proponente e, junto a 10
associações, está construindo essa belíssima cooperativa, que inclui
três  vales - Vale do Rio Doce, Vale do Jequitinhonha e Vale do
Mucuri -, para a construção de uma vida mais digna e de inclusão
social.

Também quero reforçar que a última pesquisa do IBGE, por amostra
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de domicílio, mostrou claramente que o povo brasileiro está
aumentando a sua renda, o número de empregos está crescendo,
havendo uma melhoria significativa na vida da população e uma
redução, cada vez maior, da desigualdade social no País. Esse é o
sonho de todos nós do PT e de todos que querem construir uma
sociedade diferente, mais igualitária, a partir das iniciativas do
Presidente Lula, que, com sua sensibilidade social e compromisso
com os mais pobres, tem demonstrado ser possível aliar
desenvolvimento social a desenvolvimento econômico.

Este é um momento importante para o Brasil, quando as pessoas
estão alimentando-se melhor, com salários mais dignos, com redução
do índice de desemprego, que já chega ao percentual de 8,5% em
relação aos últimos anos. O Bolsa-Família, com valores acrescidos,
chega nas casas de mais de 40 milhões de brasileiros e, em Minas
Gerais, atende mais de 4 milhões de pessoas. Isso significa que
estamos construindo um Brasil com mais dignidade e possibilidades.
Ainda não fizemos tudo, há muito o que fazer neste país e muito o que
avançar para reduzir desigualdades. Mas essas são oportunidades
reais que o povo brasileiro está tendo, com um Presidente com
sensibilidade social, com sua história de vida, que está dedicando ao
povo brasileiro e ao povo mais pobre as políticas sociais mais
importantes, na educação, na agricultura familiar, na geração de
emprego e renda, nos programas sociais tão bem conduzidos, em
Minas Gerais, pelo Ministro Patrus Ananias.

Deixo aqui o registro desses dois momentos: da luta do movimento
social em Minas e no Brasil, do avanço da cidadania, da participação
popular e da democracia, pilares para um país mais justo, mais
igualitário e mais solidário. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.
O Deputado Padre João - Sr. Presidente, nosso colega Deputado

Doutor Viana, nobres colegas Deputadas e Deputados, pessoas que
nos acompanham pela TV Assembléia, nossa saudação muito
especial.

Sr. Presidente, gostaríamos de tratar de vários assuntos nesta tarde.
O primeiro diz respeito a uma notícia veiculada no “Estado de Minas”,
sobre o custo de vida. A manchete diz: “A luz pesa mais que comida”.
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A pesquisa mostra que a energia elétrica preocupa mais as famílias
de Belo Horizonte, de todo o Estado de Minas Gerais, que despesas
com alimentação, higiene e limpeza. O motivo é a alta de tarifa e de
consumo. O Sr. Marcos Vieira, em entrevista ao “Estado de Minas”,
diz: “Das contas da casa, a que pesa mesmo é a da Cemig. A
alimentação, apesar de alta, mantém mais ou menos o mesmo ritmo
todo mês”. A estudante de enfermagem Ana Maria Araújo diz que a
conta de energia elétrica chega a ser mais alta que a taxa de
condomínio. Então a conta de luz já está pesando mais no orçamento
doméstico do consumidor de Belo Horizonte que as compras de
supermercado, incluindo a alimentação, a higiene e a limpeza.

Segundo sondagem da Federação do Comércio de Minas Gerais
divulgada nesta semana, para quase 22% dos entrevistados, os
gastos crescentes com a energia elétrica são a maior preocupação,
não apenas devido ao alto custo da tarifa, mas também ao aumento
do volume consumido, já que as pessoas têm comprado mais
eletrodomésticos nos últimos anos. Entre os agravantes apontados, os
consumidores comentam que não há como deixar de pagar a fatura,
sob pena de ter a luz cortada, assim com não há como jogar a dívida
no cartão, em suaves prestações. Então há vários depoimentos
demonstrando que a conta está muito cara.

Num “ranking” de despesas no orçamento doméstico, segundo a
Fecomércio, temos as seguintes porcentagens: energia elétrica,
21,9%; alimentação, higiene e limpeza, 19,8; aluguel, 17%; educação,
14,4%; condomínio, 6,6%; água, 5,5%; telefone fixo, 5,5%; plano de
saúde, 4,8%; telefone celular, 2,5%; lazer, 1,2%; remédios, 0,2%.
Trago esses dados a esta Casa, uma vez que temos um projeto de lei,
de iniciativa popular, parado na Comissão de Constituição e Justiça, o
qual, se votado e sancionado, representará garantia para as famílias
de baixa renda do nosso Estado em razão da gratuidade mensal de
100kW de energia.

Nada resolverá o Bolsa-Família do governo federal, na linha de
transferência de renda, se todo o dinheiro recebido pelas famílias tiver
de ser destinado ao pagamento de serviços essenciais, como o
fornecimento de energia elétrica e de água, e de telefone, mesmo
sabendo que energia e água são fundamentais. Assim, solicito a
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celeridade na apreciação e tramitação desse projeto de lei de iniciativa
popular, que nos foi apresentado com muito respaldo. O número de
assinaturas colhidas em prol desse projeto foi muito além do exigido
por lei. Além disso, esse tipo de projeto já existe em outros Estados.
No Paraná, o programa funciona. Há a garantia da gratuidade de
energia para as famílias de baixa renda. Essa é uma das formas de o
governo do Estado avançar nas políticas sociais. Determinados
programas causam impacto muito positivo na vida das famílias. A
energia elétrica de Minas é a mais cara do País, e sabemos que,
infelizmente, a energia do Brasil é a mais cara do mundo. Assim,
Minas Gerais acaba por ter a energia mais cara do mundo, e nisso há
uma contradição muito grande. Em nosso Estado, há inúmeras
hidrelétricas. Talvez este seja o Estado que mais produz energia e
que possua o maior número de projetos para construção de novas
hidrelétricas. Várias barragens já foram construídas, outras estão por
fazer. Tudo isso causa grande impacto social e ambiental, e não
conseguimos enxergar os dados sobre a qualidade de vida das
pessoas, os quais estão mostrando que toda essa riqueza está indo
para o bolso de uma minoria, dos grandes empreendedores, dos
grandes investidores, de grandes multinacionais, enquanto o pobre é
explorado. As políticas sociais do governo federal possibilitaram que
mais de 6 milhões saíssem da linha da pobreza, ou seja,
ultrapassassem essa linha. Os pobres estão com qualidade de vida
melhor, mas graças aos programas sociais do governo federal.
Enquanto o governo vem contribuindo, ajudando o mais pobre, há
ações em sentido contrário de uma empresa ligada ao governo do
Estado, a qual tinha primeiramente de zelar pela qualidade dos
serviços, oferecendo condições dignas a seus trabalhadores.
Percebemos que caiu o espaço e a qualidade dos serviços. Por quê?

Na verdade, a Cemig terceirizou alguns setores, que foram
assumidos por outras empresas. Com isso, ocorreram inúmeras
mortes e muitas pessoas contraíram deficiências para sempre em
razão da precariedade dos serviços e das condições de trabalho. A
Cemig colocou o lucro em primeiro lugar, em vez de qualidades
dignas para os seus trabalhadores e de serviço social. Tem um
serviço mais caro, que custa vidas de trabalhadores e também que
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expulsa muitos homens, mulheres e jovens do campo. Referimo-nos à
situação das Usinas Hidrelétricas de Irapé e de Aimorés, com
inúmeras pendências. Há milhares de famílias que passaram pelo
processo de desapropriação. E algumas coisas aconteceram e vêm
acontecendo, parece piada ou brincadeira. Muitas pessoas que foram
atingidas pela Usina Hidrelétrica de Irapé foram reassentadas no
Jequitinhonha e enfrentam problemas na reativação econômica,
mesmo na qualidade da água. No entanto, construirão agora outra
hidrelétrica no Jequitinhonha, mas nesse reassentamento em que o
pessoal nem começou a instalar os projetos de reativação econômica,
mas terão de ser reinstalados. Então, serão atingidos por duas vezes.
Isso tudo porque construirão uma outra usina hidrelétrica. Há falta de
planejamento e de respeito. Estão brincando com as pessoas.
Reassentaram em uma área, mas agora essa mesma área, onde
serão reassentados, será atingida por outra hidrelétrica. Vemos aqui
uma matéria muito bem feita no jornal “Estado de Minas” mostrando
como a energia elétrica vem castigando as nossas famílias carentes e
sendo o maior custo para as famílias. Está mais cara do que a
alimentação ou quaisquer outras despesas. Há dificuldades na
renegociação das dívidas e no próprio atendimento. Vimos denunciar
e, ao mesmo tempo, fazer um apelo a esta Casa quanto a termos
celeridade na tramitação do projeto de iniciativa popular para garantir
100kW de energia para a família de baixa renda. As empresas
públicas que deveriam ter um maior comprometimento social não o
estão tendo. Mas sabemos que são muitos os desdobramentos.
Estamos aguardando.

Sr. Presidente, é importante destacar que o governo Lula, do PT,
que sempre foi criticado por esta Casa, vem demonstrando
compromisso com a sociedade, principalmente com os mais pobres
do País. Os números estão aí, e a qualidade de vida das pessoas
também está aí. Não há como ir contra esses fatos, que são
incontestáveis. Houve saída de muitas famílias da linha da pobreza e
da miséria. São mais de 6 milhões. Percebemos que, embora o
governo Aécio Neves, do Estado de Minas Gerais, através da mídia,
venha sendo apresentado como um dos melhores governos, ainda
não conseguimos enxergar o avanço social. Sempre fomos
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contestados, mas estamos aguardando também o desdobramento da
reportagem que tivemos na revista “Isto É”, em que o jornalista, em
uma matéria muito bem feita, mostrou que o ninho, a origem, a
gênese mesmo do “mensalão” estava era no PSDB, e não no PT.
Infelizmente, alguns colegas do PT copiaram o esquema do PSDB -
foi uma cópia malfeita. Que bom que o bloqueio existiu, ou seja, não
saía nada desse governo. Parabenizo o jornalista pela matéria. Todos
sabiam disso há mais de um ano, mas sempre surgiam denúncias de
listas falsas. Temos certeza de que ainda há muito por vir. Portanto,
deixamos claro que a origem, a gênese, o DNA do “mensalão”, como
disse o Deputado Carlin Moura, estava no PSDB. Lamentavelmente,
também trazemos essa denúncia, seja de que partido for. Esperamos
continuar nossa fala posteriormente, uma vez que o tempo foi
escasso, para tratar de outros assuntos, como o do álcool
combustível, que é motivo de luta da nossa parte desde a legislatura
passada. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Vanderlei Miranda.
O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, colegas Deputados

e Deputadas, senhores profissionais da imprensa, servidores da Casa,
público que nos acompanha pelas galerias, caros telespectadores da
TV Assembléia. Sr. Presidente, dois assuntos me trazem aqui e são
muito importantes para mim. Serei rápido na explanação.

O primeiro deles é o anúncio para a região de Ipatinga, no Vale do
Aço, de que na próxima sexta-feira a Comissão de Turismo, Indústria,
Comércio e Cooperativismo da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais realizará audiência pública para discutir o potencial
turístico da região. Desde já, fica aqui o meu convite a todos os
interessados. Essa reunião acontecerá no 5º andar do prédio da CDL,
a partir de 14 horas.

O outro assunto que me traz a esta tribuna diz respeito a uma
notícia que nos causou muita alegria por ver nosso esforço
recompensado, ou pelo menos, começando a ser recompensado. A
Comissão de Turismo, juntamente à bancada federal, tem
empreendido trabalho a favor da transferência de vôos para o
Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins. A notícia é que
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12 vôos serão transferidos para lá a partir do próximo mês.
Lembramos que, de acordo com estudos e com a visita que fizemos

ao aeroporto para conhecer a realidade mais de perto, fomos
informados pelo superintendente, Sr. Wilson Massa, que hoje, sem
sequer um centavo de investimentos, o aeroporto pode receber 20
vôos. Portanto, 12 já foram transferidos e mais 8 poderão vir, sem
nenhum problema ou embaraço.

Quero crer que esse é o início do nosso trabalho, junto à bancada
federal, para que o Aeroporto Internacional de Confins possa ser a
sede da maior parte desses vôos que hoje o Aeroporto de Congonhas
tem de transferir. O Aeroporto de Congonhas terá de transferir 151
vôos, dos quais 12 já foram canalizados para o nosso aeroporto.

A boa notícia é que a empresa americana Delta Airlines já enviou
estudos registrando o seu interesse em operar uma linha internacional
daqui para a cidade de Atlanta, nos Estados Unidos. Essa empresa
também manifestou interesse em operar vôos não só para a cidade de
Atlanta mas também para a região das Américas do Sul e Central.

Imagino que a vinda desses vôos será o início de um grande projeto
de transformar o Aeroporto Internacional Tancredo Neves num
aeroporto-referência, por ser, hoje, o melhor aeroporto do Brasil, visto
que está em plena condição de receber esses vôos e ainda muitos
outros, com uma pequena adaptação e um pequeno investimento.

Fica aqui o meu apelo para que a cidade de Confins - que acabou se
tornando a prima pobre desse progresso, pelo fato de ser uma cidade
muito recentemente emancipada, sem recursos, com algumas
pequenas indústrias sendo instaladas - também seja contemplada
com esse crescimento de vôos e com esse progresso que chega até o
nosso Aeroporto Internacional Tancredo Neves.

Faço o mesmo apelo aos empreendedores, porque o que antes era
apenas um esforço das Comissões de Turismo, Indústria, Comércio e
Cooperativismo e Transporte agora já é uma realidade. As referidas
Comissões realizaram um debate nesta Casa, a fim de marcar uma
visita para conhecer toda aquela realidade. Por esse motivo os
investidores, os empreendedores precisam começar a ter um novo
olhar sobre a região do Aeroporto Internacional de Confins e também
sobre o caminho que nos leva até Confins, ou seja, sobre as cidades
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de Santa Luzia, Vespasiano, Lagoa Santa e Pedro Leopoldo, que são
cidades que estão à margem da Linha Verde e que, com certeza, têm
espaço suficiente para oferecer, para que esse progresso, de fato,
possa consolidar-se.

Já é hora de termos os empreendedores da rede hoteleira, para a
construção de alguns bons hotéis. Enfim, todos aqueles que tiverem
interesse na região e disposição para investimento poderão começar a
trabalhar pela implantação de seus empreendimentos.

Aliado a tudo isso, uma realidade já foi iniciada. Estou-me referindo
às obras do Rodoanel. O Rodoanel vai ter uma importância muito
grande. As obras do Rodoanel vão trazer uma contribuição muito
importante, num primeiro momento, gerando muitos empregos na
construção, e, num segundo momento, sendo uma via de transporte
da nossa riqueza e do nosso progresso, fazendo com que o nosso
anel rodoviário seja transformado na Avenida do Contorno. A cidade
cresce, o progresso vai chegando, e é exatamente isso que
queremos; queremos emprego para Região Metropolitana de Belo
Horizonte.

Há oito anos, havia 500 mil desempregados nessa região, e hoje
esse número já baixou para 300 mil, mas queremos e sonhamos com
o dia em que ouviremos a notícia de que não existem mais
desempregados na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Eram essas as minhas palavras. O meu muito obrigado aos
senhores e às senhoras.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Esgotada a hora

destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião,
com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente
da próxima reunião.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, os
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Requerimentos nºs 1.189 a 1.194/2007, da Comissão de Direitos
Humanos, e 1.195 a 1.198/2007, das Comissões de Direitos Humanos
e de Transporte. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento
Interno.

Leitura de Comunicações
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicação

apresentada nesta reunião pela Comissão de Transporte - aprovação,
na 25ª Reunião Ordinária, em 18/9/2007, do Requerimento nº
1.099/2007, do Deputado Jayro Lessa (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um por sua vez,

nos termos do inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno,
requerimentos do Deputado Gustavo Valadares (2), solicitando a
inclusão em ordem do dia dos Projetos de Lei nºs 175 e 181/2007; nos
termos do inciso XXXII do art. 232 do Regimento Interno,
requerimento do Deputado Zé Maia, solicitando o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 2.284/2005; e, nos termos do inciso XIX do art. 232
do Regimento Interno, requerimento do Deputado Carlos Pimenta,
solicitando a inserção nos anais da Assembléia do Ofício nº 875/2007,
de 19/6/2007, do Secretário de Estado de Saúde, encaminhado ao
Ministro de Estado da Saúde.

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
nºs 347/2007, do Deputado Doutor Viana, que altera o art. 4º da Lei nº
10.627, de 16/1/92, que dispõe sobre a realização de auditorias
ambientais e dá outras providências; 1.026/2007, do Governador do
Estado, que aprova a atualização do Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado - PMDI - e dá outras providências;
1.324/2007, do Governador do Estado, que reajusta os valores das
tabelas de vencimento básico das carreiras dos professores da
educação básica do Estado e institui a parcela de complementação
remuneratória do magistério para fins de implantação do piso
remuneratório dos servidores do magistério público estadual; e
1.332/2007, do Deputado Alberto Pinto Coelho, que autoriza o Poder
Executivo a fazer reverter ao Município de Felisburgo o imóvel que
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especifica (À sanção.).
2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1ª Fase, a
Presidência passa à 2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta .

Questão de Ordem
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Deputado José

Henrique, Srs. Deputados, será votado agora o Projeto de Lei no

1.368/2007, que permite o remanejamento de até 5% da Lei
Orçamentária que estima receitas e despesas do Poder Judiciário de
Minas Gerais, do Tribunal de Contas e do Ministério Público, apesar
de a ementa publicada e entregue aos Deputados fazer referência
somente ao orçamento do Tribunal de Justiça. Nessas duas semanas,
adotamos uma posição contrária à tramitação desse projeto, e quero
explicar aos Deputados em que residiam nossas objeções. Em
primeiro lugar, no original, o projeto foi apresentado de forma
genérica, o que permitia que o remanejamento estivesse centrado no
projeto da construção do novo Palácio da Justiça em Minas Gerais,
que é o novo prédio de unificação da segunda instância no Estado.
Nossa posição era contrária por sabermos que hoje o que deve ser
colocado como prioridade para o Tribunal de Justiça é o
fortalecimento da primeira instância. Hoje pela manhã, a Comissão de
Direitos Humanos desta Casa esteve em um fórum de Ribeirão das
Neves, mais especificamente no fórum criminal, onde fomos visitar a
Vara de Execuções Criminais. Atualmente, quase 4 mil presos do
Estado estão com sua execução criminal em Ribeirão das Neves,
mas, pasmem, somente cinco servidores trabalham na Vara de
Execuções Criminais. Filas quilométricas, principalmente nas
segundas-feiras e após os feriados, são observadas naquela comarca.
O mais grave é que o local em que funciona a Vara é totalmente
impróprio e insalubre: recentemente, uma servidora contraiu
tuberculose trabalhando nos processos da Vara de Execuções
Criminais. É um quadro dantesco: processos pelo chão, armários
abarrotados. Pasmem os senhores, em função do acúmulo de
processos - hoje, são 5 mil processos conclusos, para que o Juiz dê a
sentença -, já houve caso de o preso ser solto dois anos após o prazo.
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É comum o prazo de seis a oito meses de atraso para a soltura de
preso. Como podemos dizer, depois, que não sabemos o porquê da
superlotação e de tantas insatisfações no sistema carcerário, vendo
uma pessoa ficar presa por dois anos além do prazo por causa do
acúmulo de processo? Apesar de a vara de execuções funcionar em
um subsolo e de haver um projeto de 10 anos para a construção do
novo fórum de Ribeirão das Neves, até hoje nenhuma medida foi
tomada. Esse quadro caótico da Justiça de primeira instância de
Ribeirão das Neves existe no Estado todo, e o tribunal nos pede
remanejamento financeiro para a construção de sua nova sede. Não
entrarei no mérito da discussão dos problemas que existem no
processo licitatório. Não entrarei nisso, não. Acredito que é um
desserviço esta Casa aprovar o remanejamento do Judiciário sem a
garantia de que algumas prioridades serão aprovadas. É interessante;
a Amagis vem lutando, porque esta Casa definiu as entrâncias, e toda
cidade com mais de 250 mil habitantes teria de ser entrância final.
Misteriosamente, o tribunal não promove Ribeirão das Neves para
entrância final, o que poderia aumentar o número de varas e de
servidores daquela Comarca, e chega aqui um pedido de
suplementação orçamentária. Esta Casa tentou aperfeiçoar o projeto,
transformou a emenda genérica em uma emenda específica, em que
o remanejamento só poderá acontecer na verba de pessoal, mas
ainda achei genérico. Tanto que elaborei uma emenda, que gostaria
de apresentar, a qual definia o que seria prioridade, como o
pagamento do subsídio do Juiz de Paz, na forma da Lei n°
13.454/2000, que o Tribunal também não regulamenta; o pagamento
da diferença de vencimento atrasado dos servidores do Poder
Judiciário, na forma da Lei n° 16.645/2007; e o pag amento das
diferenças dos subsídios atrasados dos magistrados de primeiro grau,
na forma da Lei n° 16.114/2006. Entendia que, com e ssas três
referências legais, citando a lei respectiva, do Juiz de Paz, dos
servidores e dos Juízes, garantiríamos que realmente essa vinculação
ficasse estabelecida. Ao mesmo tempo, o Procurador-Geral do
Ministério Público disse, na sexta-feira, que não se interessava mais
por esse projeto nesta Assembléia. Esta Casa está votando um
projeto que, segundo o Procurador-Geral, não faz diferença para o
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Ministério Público. Vou me abster dessa votação, que acredito ser a
posição mais coerente. Não quero depois ser cobrado de ter sido
omisso ou conivente. Há duas semanas, chamamos os Srs.
Deputados para reflexão, e, se não aconteceu, não tentarei sozinho,
de forma quixotesca, obstruir um desejo da maioria da Casa, da
maioria dos colegas, mas vou me abster diante disso. Hoje temos de
externar com muita clareza a nossa posição para não sermos
cobrados depois. Gostaria que cada um de vocês dissesse como está
a Justiça de primeira instância nas cidades onde as Sras. e os Srs.
Deputados estão sendo votados. Não seria um quadro tão ruim como
o que vimos hoje pela manhã em Ribeirão das Neves. Mas, com toda
a certeza, temos outras prioridades para serem realizadas com
recursos públicos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta

reunião o Projeto de Lei no 1.324/2007, apreciado na reunião
extraordinária realizada ontem, à noite, e os Projetos de Lei nos 994 e
1.084/2007, apreciados na reunião extraordinária realizada hoje, pela
manhã.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em turno único, do

Projeto de Lei nº 1.368/2007, do Governador do Estado, que autoriza
o Tribunal de Justiça do Estado a abrir créditos suplementares ao seu
orçamento para o exercício de 2007. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo
nº 2. A Presidência vai renovar a votação do Substitutivo nº 2. Em
votação, o Substitutivo nº 2. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com
a aprovação do Substitutivo nº 2, fica prejudicado o Substitutivo nº 1.
Está, portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº
1.368/2007 na forma do Substitutivo nº 2. À Comissão de Redação.

Declaração de Voto
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, quero reforçar o registro

que fiz anteriormente: minha abstenção de voto nesta questão,
mesmo sendo a única. Não quero depois, quando chegar à minha
cidade, Contagem, e lá ver a situação da Justiça de primeira instância
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- o fórum totalmente inadaptado para servir à população e a primeira
instância funcionando em locais diferenciados por não haver espaço
para funcionamento -, ser cobrado. Quero também poder voltar a
Ribeirão das Neves e dizer que assumi com coerência a defesa da
situação dos Juízes, dos Promotores e dos jurisdicionados daquela
cidade. A Vara de Execuções Criminais tem hoje quase 4 mil presos,
e o Estado vai criar mais 500 vagas - emergencialmente 3.500. E, no
próximo ano, serão construídos mais cinco presídios nessa cidade,
com 500 vagas cada, ou seja, mais 2.500 vagas. Portanto teremos em
Ribeirão das Neves, até o final do ano que vem, 7 mil presos com
suas execuções criminais naquela cidade, sem contar as muitas
cartas precatórias que chegam de outras varas de execuções
criminais de Minas Gerais.

Então quero deixar bem claro que, enquanto o Tribunal não resolver
o problema de Ribeirão das Neves e de outras cidades, não
poderemos votar aqui o remanejamento. Enquanto o Tribunal não
instalar a entrância final em Ribeirão das Neves, que respeitará a lei
desta cidade, não votaremos essa questão. É uma vergonha o que
acontece. Infelizmente, nos órgãos superiores da Magistratura, há um
silêncio muito grande em relação ao assunto. Quando se pensa em
reforma, modernização e reestruturação do Judiciário, o olhar é
sempre para a segunda instância, nunca para a primeira.

Portanto meu voto é de abstenção. Registro aqui que não serei
conivente com um projeto como esse, genérico. Não teremos controle,
não saberemos como vão ser usados os recursos dos tributos e se
serão usados com a prioridade que deveriam ser usados, no caso, na
primeira instância.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há
quórum especial para a votação de proposta de emenda à
Constituição, mas que há para a apreciação das demais matérias
constantes na pauta.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.182/2007, do
Governador do Estado, que acrescenta dispositivo à Lei nº 14.699, de
6/8/2003, que dispõe sobre formas de extinção e garantias de crédito
tributário e dá outras providências. A Comissão de Justiça concluiu
pela constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 1, que
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apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela
aprovação do projeto e pela rejeição da Emenda nº 1, da Comissão de
Justiça. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de
Fiscalização Financeira, que opina pela aprovação da Emenda nº 5,
que apresenta, e pela rejeição das Emendas nºs 2, 3 e 4. Em votação,
o projeto, salvo emendas e destaque. As Deputadas e os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Em votação, a Emenda nº 5, salvo destaque. As Deputadas
e os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Em votação, o § 2º do art. 10-A da Lei nº 14.699, a
que se refere o art. 1º da Emenda nº 5. As Deputadas e os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitado. Em votação, as Emendas nºs 2, 3 e 4. As Deputadas e os
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitadas. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de
Lei nº 1.182/2007 na forma original. À Comissão de Fiscalização
Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.356/2007, do Deputado
Mauri Torres, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Peraúba o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto. Em votação, o projeto. As Deputadas
e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.415/2007, do
Governador do Estado, que altera os arts. 1º e 2º da Lei nº 16.692, de
11/1/2007, que autoriza o Poder Executivo a permutar com a União o
imóvel que especifica, situado no Município de Uberaba. A Comissão
de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo
nº 1, da Comissão de Justiça. Em votação, o Substitutivo nº 1. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1º
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turno, o Projeto de Lei nº 1.415/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À
Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Resolução nº 1.287/2007, da
Comissão de Política Agropecuária, que aprova, de conformidade com
disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação da
terra devoluta que especifica. A Comissão de Política Agropecuária
opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. (- Pausa.)
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 350/2007, do Deputado
Doutor Viana, que acrescenta inciso ao art. 1º da Lei nº 15.394, de
6/10/2004, que torna obrigatório o exame de fundo de olho em recém-
nascidos no Estado. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do
projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. (-
Pausa.) Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 350/2007 na
forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Vem à Mesa requerimento da Deputada Elisa Costa, solicitando a
palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu §
1º, transferi-la ao Deputado Padre João. A Presidência defere o
requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra,
o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, também fiz uso da palavra
anteriormente às votações e destacava o alto custo da energia elétrica
para o consumidor. Trata-se de uma tarifa que vem sacrificando as
famílias carentes, levando-as a abrirem mão de algo essencial, como
a alimentação, retirando dela alguns itens, ou a se endividarem, a fim
de quitar a conta da Cemig. Anteriormente, eu falava sobre o rumo
tomado pelas empresas do Estado - Copasa, Cemig, Comig, Emater.
Por serem empresas públicas, sua prioridade deveria ser a qualidade
do serviço prestado, as condições de trabalho de seus profissionais e
um serviço mais em conta. Infelizmente, de determinado tempo para
cá, a prioridade tem sido o lucro, em detrimento das condições de
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trabalho de seus profissionais, da qualidade do serviço prestado, do
preço cobrado, do compromisso social. Falava sobre a reportagem
veiculada na “Isto É”. Essa é uma forma de tirar dinheiro do bolso do
pobre. É dinheiro público, que, há tantos anos, vem financiando
campanhas políticas. Esse dinheiro está sendo resgatado nos
serviços caríssimos prestados por essas empresas. Desde 1998,
temos a prática do caixa dois e do “mensalão”, já provada pela Polícia
Federal, esperando a denúncia. A reportagem nos fornece dados de
repasses para a campanha do então Governador Eduardo Azeredo,
candidato à reeleição no segundo turno. Temos repasses feitos pela
SMP&B, do Marcos Valério. O Enduro da Independência custou
R$10.673.981,00, e ficou provado que o tal Enduro, como sempre, era
uma forma de pegar dinheiro das empresas públicas. A Cemig entrou
com R$1.673.981,00; a Copasa, com R$1.500.000,00; a Comig, com
R$1.500.000,00 - e agora recebeu outra pelagem, em razão de tantas
corrupções -; o Bemge, com R$1.000.000,00; o Crédito Real, com
R$1.000.000,00; a Loteria Mineira, com R$1.500.000,00; a Comig,
com mais R$1.500.000,00, somando R$10.673.981,90. Vamos
compreendendo por que essas empresas avançam no bolso do povo,
sobretudo no dos mais pobres. É uma forma de recuperar o dinheiro
que vem financiando as campanhas. Isso é um absurdo, porque esse
dinheiro é público. Percorreu um caminho como se estivesse
patrocinando o Enduro, mas foi, de fato, para garantir a campanha de
lideranças, como a do candidato a Governador Eduardo Azeredo, que
fez a distribuição para os cabos eleitorais especiais, lideranças que
disputavam também o mandato. O caixa dois ficou claro, porque não
prestaram conta desse dinheiro. De forma explícita hoje, o caixa dois
foi utilizado desde 1998; ou seja, usaram e abusaram. Até há pouco
tempo - que bom que a “Isto É” venceu esse bloqueio -, boa parte da
imprensa atribuía o “mensalão” e o caixa dois ao PT. E todos sendo
vítimas disso. Na nossa reeleição, em 2006, isso era exposto em
relação ao “mensalão”, como se todos os políticos, todos os
candidatos fossem iguais e se utilizassem de artifícios ilegais e
injustos. Utilizar o dinheiro público, por exemplo, é uma grande
injustiça, além da ilegalidade, que vem a ser um crime. De certa
forma, só pelo fato de sermos do PT, fomos penalizados, como se ele



1127

fosse o único partido responsável por tudo isso, embora soubéssemos
que tudo tinha começado no PSDB, que coordenou tudo isso. Mas
isso não chegou à sociedade e só agora está chegando, graças
também à atuação da Polícia Federal. E esperamos também a
atuação da Justiça. Quem deve tem de pagar. O próprio Presidente
Lula dizia, desde o início, que, se tivesse de cortar na própria carne,
que isso fosse feito. Quem deve tem de pagar, tem de dar satisfação à
sociedade e aos seus eleitores. O que esperamos é a restituição, pois,
tratando-se de dinheiro público, ele tinha de ser restituído. Não basta
somente cassar os direitos políticos. Por isso é que a verdadeira e
profunda reforma política é urgente. A sociedade, o povo tem que ir
para as ruas exigir a verdadeira reforma política, para avançarmos um
pouco mais na moralização da política, para garantirmos que todas as
ações políticas, do processo eleitoral ao exercício do mandato, sejam
pautadas pela ética e pelo respeito aos cidadãos e ao dinheiro
público. E que se priorize, nas ações, a eficiência das políticas
públicas. Desde o ano passado, quando estávamos aqui para aprovar
as contas do Tribunal de Contas, já denunciávamos a relação
promíscua que tinha o governo com a SMP&B, com o Sr. Marcos
Valério. E temos provas de que essa relação continuou no governo
Aécio. A SMP&B fez a campanha do déficit zero - temos as notas, e
foi um valor nas alturas. Denunciamos isso aqui no ano passado
quando discutimos a aprovação das contas do Tribunal de Contas, o
relatório da aprovação das contas do Governador Aécio Neves e até a
aprovação das contas do último ano do governo Itamar Franco.
Chegamos a fazer essa discussão, embora sem nenhuma
repercussão. Da mesma forma não conseguimos avançar na justiça.
Ainda há tempo. As coisas podem ficar encobertas por um pouco de
tempo, mas nada fica encoberto por todo o tempo. Não fica. Uma hora
as coisas vêm à tona. Esperamos que estejam vindo. Sabemos que a
revista “Isto É” publicou só o começo. Muitas outras coisas estão por
vir. Estamos aguardando, não por uma questão de especulação ou
por sermos do PT, de forma alguma. Aguardamos por esperarmos ser
essa uma das formas de se moralizar a política.

Alguns dizem que, em termos de governo federal, nunca se viu tanta
corrupção. Na verdade, ela sempre existiu. O que nunca vimos neste
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país foi a liberdade de atuação da Polícia Federal. As Polícias Militar e
Civil não têm essa mesma liberdade para atuar em determinados
casos aqui no Estado de Minas, bem como o Ministério Público não
goza dessa mesma prerrogativa. Da mesma forma, grande parte da
mídia não tem a liberdade de atuação aqui no Estado de Minas
Gerais, pois, há, infelizmente, uma grande mordaça. O que vimos, em
âmbito nacional, foi a liberdade de atuação tanto da Justiça quanto da
Polícia Federal, por isso vieram à tona todas as sujeiras, não
importando o grupo político. Assim, esperamos que, daqui para frente,
uma vez que já se furou esse bloqueio, essa barreira, muitas
irregularidades venham à tona e possamos apurá-las. Esperamos, por
exemplo, resgatar muitas coisas da Comig. Aliás, saúdo o
companheiro Laudelino Augusto, que, inúmeras vezes, tentou mostrar
que havia sujeiras naquela instituição na legislatura passada.
Infelizmente, não conseguimos avançar. O instrumento eficiente, Sr.
Presidente, para se apurarem todas essas irregularidades, é a CPI,
pois envolvem empresas públicas, como Copasa, Comig e Cemig. O
certo é realizarmos uma CPI e irmos a fundo para penalizar os
culpados, caso contrário estaremos num país em que, em
determinadas áreas, as coisas podem ser apuradas - CPIs, umas
entrando nas áreas das outras -, mas, em outras, como aqui em
Minas, não. Às vezes, nem sequer conseguimos realizar algumas
audiências públicas. Em algumas delas, as pessoas são proibidas de
falar. Tivemos hoje um caso desse na Comissão de Saúde.
Determinado cidadão iria lá denunciar a utilização de dinheiro público
no Estado de Minas Gerais, mas foi proibido, não teve a fala
franqueada. Então, Sr. Presidente, estamos na expectativa das
apurações. Quem sabe, na próxima semana, poderemos avançar,
inclusive, na instalação de uma CPI para apurar tantas irregularidades
que finalmente estão vindo à tona. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
desconvocando a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião especial de
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amanhã, dia 20, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e
para a reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na
edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 57ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/9/2007

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento da Deputada Elisa Costa; aprovação - Votação, em 2º
turno, do Projeto de Lei nº 1.324/2007; aprovação na forma do
vencido em 1º turno, com as Emendas nºs 1 a 4 - Inexistência de
quórum especial para votação de proposta de emenda à Constituição;
chamada para a recomposição do número regimental; existência de
quórum para votação - Votação, em turno único, do Projeto de Lei nº
1.368/2007; votação do Substitutivo nº 2; aprovação; verificação de
votação; inexistência de quórum para votação; anulação da votação;
chamada para a recomposição do número regimental; inexistência de
quórum para votação - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Roberto

Carvalho - Dinis Pinheiro - Adalclever Lopes - Ademir Lucas -
Agostinho Patrús Filho - Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes
- Antônio Genaro - Arlen Santiago - Carlin Moura - Cecília Ferramenta
- Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves -
Domingos Sávio - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento -
Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio -
Inácio Franco - Irani Barbosa - Jayro Lessa - Juninho Araújo -
Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro -
Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Padre João
- Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -
Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz
- Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi -
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Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado -
Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 20h12min, a

lista de comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do
povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
Ata

- O Deputado Carlin Moura, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a
discussão e votação da matéria constante na pauta, uma vez que não
há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento da Deputada Elisa

Costa, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o
Projeto de Lei nº 1.324/2007 seja apreciado em primeiro lugar. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.324/2007, do
Governador do Estado, que reajusta os valores das tabelas de
vencimento básico das carreiras dos profissionais da educação básica
do Estado e institui a Parcela de Complementação Remuneratória do
Magistério para fins de implantação do piso remuneratório dos
servidores do magistério público estadual. A Comissão de
Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1º turno. Em votação, o projeto, salvo emendas. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda no 1. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda no 2. As
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Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda no 3. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda no 4. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 2º
turno, o Projeto de Lei nº 1.324/2007 na forma do vencido em 1º turno,
com as Emendas nºs 1 a 4. À Comissão de Redação.

A Presidência verifica, de plano, que não há quórum especial para
votação de proposta de emenda à Constituição, e solicita ao Sr.
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a
recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Gilberto Abramo) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 43 Deputados.

Portanto, não há quórum especial para votação de proposta de
emenda à Constituição, mas há para votação das demais matérias
constantes na pauta.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei nº 1.368/2007, do
Governador do Estado, que autoriza o Tribunal de Justiça do Estado a
abrir créditos suplementares ao seu orçamento para o exercício de
2007. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação
do projeto na forma do Substitutivo nº 2, que apresenta. Em votação, o
Substitutivo nº 2. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Padre João - Verificação de votação, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

quórum para votação e a torna sem efeito. Solicito ao Sr. Secretário
que proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de
quórum.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 36 Deputados.

Portanto, não há quórum para votação.
Encerramento

O Sr. Presidente - Não havendo matéria em fase de discussão, a
Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 19, às 9 e
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às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião
ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já
anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 58ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/9/2007

Presidência do Deputado Doutor Viana
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Suspensão e reabertura da reunião -
Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições:
Acordo de Líderes; Decisão da Presidência - Inexistência de quórum
especial para votação de proposta de emenda à Constituição -
Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 994/2007; aprovação -
Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.084/2007; aprovação -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Roberto

Carvalho - Dinis Pinheiro - Adalclever Lopes - Ademir Lucas -
Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -
Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva -
Délio Malheiros - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Doutor Rinaldo -
Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fahim Sawan -
Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares -
Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Juninho
Araújo - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu
Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Padre João - Paulo
Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo
Veneroso - Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi -
Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé
Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h14min, a lista de
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comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
Ata

- O Deputado Padre João, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

O Sr. Presidente - A Presidência, com muita alegria, anuncia que
hoje é aniversário da Deputada Ana Maria Resende e deseja-lhe
muita luz, sorte, saúde e um bom desempenho em seu mandato.

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a
discussão e votação da matéria constante na pauta, uma vez que não
há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 5

minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
das matérias constantes na pauta. Estão suspensos os nossos
trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da

reunião o Projeto de Lei nº 1.324/2007, apreciado na reunião
extraordinária realizada ontem, à noite.

Discussão e Votação de Proposições
Acordo de Líderes

Os Deputados que este subscrevem, representando a totalidade dos
membros do Colégio de Líderes, acordam seja invertida a pauta desta
reunião, de modo que o Projeto de Lei n° 1.368/2007  seja apreciado
em último lugar entre as matérias em fase de votação.

Sala das Reuniões, 19 de setembro de 2007.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
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A Presidência acolhe o Acordo e determina o seu cumprimento.
Mesa da Assembléia, 19 de setembro de 2007.
Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há

quórum especial para votação de proposta de emenda à Constituição,
mas que o há para a apreciação das demais matérias constantes na
pauta.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 994/2007, do Deputado
Antônio Carlos Arantes, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Paraguaçu o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação,
o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.084/2007, do Deputado
Jayro Lessa, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Nova Módica o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização
Financeira.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de
logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para
reunião extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do
edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

5/9/2007
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Carlos Mosconi, Hely Tarqüínio, Carlos Pimenta, Doutor Rinaldo e
Ruy Muniz, membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Havendo número
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regimental, o Presidente, Deputado Carlos Pimenta, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Doutor Rinaldo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência comunica o recebimento de ofício da Sra.
Karla Yoshida Arns, Gestora do Programa de Revitalização da Bacia
Hidrográfica do Rio São Francisco, publicada no “Diário do Legislativo”
de 17/8/2007. O Presidente acusa o recebimento da seguinte
proposição, para o qual designou o relator citado a seguir: Projeto de
Lei nº 1.451/2007, em turno único (Deputado Ruy Muniz). Passa-se à
1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei
nº 1.319/2007 com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e
Justiça (relator: Deputado Doutor Rinaldo, em virtude de
resdistribuição). O Projeto de Lei nº 458/2007 deixa de ser apreciado
em 2º turno, em virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator,
Deputado Doutor Rinaldo. São também aprovados os pareceres pela
aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 15/2007 na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e com a
Emenda nº 1 (relator: Deputado Hely Tarqüínio, em virtude de
redistribuição); 17/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Carlos Pimenta); pela
rejeição da Emenda nº 1 apresentada em Plenário ao Projeto de Lei nº
73/2007 (relator: Deputado Ruy Muniz). Na fase de discussão do
Projeto de Lei nº 601/2007 que conclui pela aprovação da Emenda nº
1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Ruy
Muniz). O Presidente defere o pedido de vista feito pelo Deputado
Doutor Rinaldo. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei
nºs 1.314/2007 (relator: Deputado Hely Tarqüínio); 1.335/2007 (relator:
Deputado Doutor Rinaldo); 1.353/2007 (relator: Deputado Carlos
Pimenta). Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
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os Requerimentos nºs 964; 969 e 1.032/2007. Submetidos a
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 656, 1.223,
1.251, 1.298/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Ruy Muniz, em que solicita seja
realizada audiência pública desta Comissão para debater a eficácia da
existência de aparelho desfibrilador cardíaco nos locais de grande
aglomeração de pessoas, sugerindo sejam convidados representantes
da Sociedade Brasileira de Cardiologia, da Secretaria de Estado de
Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, do Corpo de Bombeiros, do
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Samu e representantes
dos referidos aparelhos; Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
realizada audiência pública desta Comissão para discutir a situação
dos portadores da mucopolissacaridose; Célio Moreira, em que solicita
seja realizada visita desta Comissão ao Centro de Atenção
Psicossocial - Caps - do Município de Guanhães, e à Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae - desse Município, com os
convidados que menciona. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de setembro de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Fahim Sawan - Hely Tarqüínio -

Sebastião Helvécio - Doutor Rinaldo - Ruy Muniz
ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/9/2007

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Vanderlei Miranda, Eros Biondini e Doutor Rinaldo (substituindo este
ao Deputado Bráulio Braz, por indicação da Liderança do BSD),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Vanderlei Miranda, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Eros Biondini,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
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aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria
constante na pauta e discutir e votar proposições da Comissão e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: da Sra. Dora
Quintão, secretária executiva do Fórum Estadual de Turismo de Minas
Gerais, encaminhando cópias dos projetos conforme combinado em
audiência pública. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, em turno ùnico, do
Projeto de Lei nº 1.412/2007 ( relator: Deputado Vanderlei Miranda).
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº
1.021/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja realizada reunião
no Município de Itajubá para, em audiência pública, debater as ações
necessárias a criação de infra-estrutura para instalação de um
gasoduto destinado à transferência de gás natural no referido
Município. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de setembro de 2007.
Vanderlei Miranda, Presidente.

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/9/2007
Às 9h25min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Elmiro Nascimento, Chico Uejo, Inácio Franco, Dalmo Ribeiro Silva e
Mauri Torres, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados Weliton Prado e Agostinho Patrús Filho.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Elmiro
Nascimento, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
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requerimento do Deputado Inácio Franco, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
comunica o recebimento da seguinte correspondência publicada no
“Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios
do Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil de
Minas Gerais e da Diretoria Colegiada do Sind-Saúde (7/9/2007). O
Presidente acusa o recebimento da seguinte proposição, para a qual
designou o relator citado a seguir: Projeto de Lei nº 1.324/2007, no 2º
turno (Deputado Inácio Franco). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei
Complementar nº 27/2007 é retirado da pauta atendendo a
determinação do Presidente, por falta de pressupostos regimentais.
Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº
1.324/2007 na forma do vencido em 1º turno (relator: Deputado Inácio
Franco); e pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 393/2007
com as Emendas nºs 1 e 2, apresentadas (relator: Deputado Chico
Uejo). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 1.080/2007, do
Deputado Tiago Ulissses, 1.081/2007, da Comissão de Direitos
Humanos, e 1.101/2007, do Deputado Alencar da Silveira Jr.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de setembro de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ivair Nogueira - Domingos Sávio -

Inácio Franco - André Quintão - Ademir Lucas - Chico Uejo.
ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/9/2007

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
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Sávio Souza Cruz, Almir Paraca e Wander Borges, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Irani
Barbosa, Sargento Rodrigues, Adalclever Lopes e Gustavo Valadares.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sávio Souza
Cruz, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Wander Borges, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a discutir, em audiência pública, o Projeto de Lei nº
1.093/2007, que altera o art. 1º da Lei nº 15.979, que amplia a área
total da Estação Ecológica do Cercadinho, e comunica o recebimento
da seguinte correspondência: ofício do Sr. Nívio Leandro Previato,
Promotor de Justiça, solicitando a visita “in loco” e providências da
Comissão quanto às empresas que fazem a exploração de granito
ornamental nos Municípios de Santa Rita de Caldas e Caldas,
causando grande degradação ambiental; das Sras. Maria Dalce Ricas,
Superintendente Executiva da Amda, solicitando a realização de
sessão solene em comemoração ao Dia da Árvore, em 21 de
setembro, além de discutir a necessidade de modificação da Lei nº
14.309, de 2002, que tornou legal o consumo de carvão nativo no
Estado; Zoraide Nair Bortoletto, de Santa Catarina, expressando sua
preocupação quanto ao aquecimento global e apresentando
sugestões práticas para a melhoria do meio ambiente; e de
correspondência do Sr. José Élcio Santos Monteze, Diretor-Geral do
DER-MG, publicada no “Diário do Legislativo” em 7/9/2007. A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir as Sras. Aline
Tristão Bernardes, Diretora de Áreas Protegidas do Instituto Estadual
de Florestas - IEF, representando o Sr. José Carlos Carvalho,
Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável de Minas Gerais, e também o Sr. Humberto Candeias
Cavalcanti, Diretor Geral do IEF; e Shirley Fenzi Bertão, Promotora de
Justiça e Coordenadora do Centro de Apoio Operacional do Meio
Ambiente, Patrimônio Cultural, Habitação e Urbanismo - CAO-MA,
representando o Sr. Jarbas Soares Júnior, Procurador Geral de
Justiça; e os Srs. Délio Antônio Fonseca, Superintendente de
Produção de Água da Região Metropolitana de Belo Horizonte da
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Copasa, representando o Sr. Márcio Augusto Vasconcelos Nunes,
Diretor-Presidente dessa Companhia; Cândido Bernardes Lamounier,
Presidente da Associação do Bairro Alto Santa Lúcia; Marcelo
Marinho Franco, Presidente da União das Associações dos Bairros da
Zona Sul; Ubirajara Pires Glória, Presidente da Associação dos
Amigos do Belvedere; e Ricardo Michel Jeha, Conselheiro da
Associação dos Moradores do Bairro Belvedere, representando o seu
Presidente, Sr. Antônio Geraldo Costa, que são convidados a tomar
assento à mesa. A Sra. Lúcia Pacífico Homem, Presidente do
Movimento das Donas de Casa, não pôde comparecer e justificou sua
ausência. A Presidência concede a palavra ao Deputado Sargento
Rodrigues, autor do requerimento que deu origem ao debate, e ao
Deputado Adalclever Lopes, autor do projeto que será discutido, para
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados, que fazem suas exposições. Abertos os debates, segue-
se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A
Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 1ª
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Os
Projetos de Lei nºs 529, 1.116, 1.427 e 1.464/2007 são retirados da
pauta, atendendo-se à deliberação da Comissão. Passa-se à 3ª Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Almir Paraca, em que solicita seja enviado
ofício ao Instituto Estadual de Florestas - IEF para que encaminhe a
esta Comissão, em caráter de urgência, cópia de todos os estudos
técnicos e levantamentos fundiários da área atual da Estação
Ecológica do Cercadinho e da proposta de sua expansão, prevista no
Projeto de Lei nº 1.093/2007; solicita, ainda, seja feita a sobreposição
da área atual da referida Estação com a da área proposta e seja
esclarecido o referido projeto de lei preserva a delimitação original,
excetuando-se o acréscimo proposto. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de setembro de 2007.
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Sávio Souza Cruz, Presidente - Fábio Avelar.
ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/9/2007
Às 10h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Antônio Júlio, Antônio Carlos Arantes, Rômulo Veneroso e Weliton
Prado (substituindo este à Deputada Elisa Costa, por indicação da
Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Antônio Júlio, declara
aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes
que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições
da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência
publicada no “Diário do Legislativo” de 6/9/2007: ofícios dos Srs. Luiz
André Muniz, Superintendente de Administração, Finanças e Gestão
de Pessoas da Agência Nacional de Águas; Djalma Bastos de Morais,
Presidente da Cemig, e da Sra. Regina Maria Batista, Chefe de
Gabinete da Superintendência Regional da Codevasf. A seguir, o
Presidente faz a leitura da justificativa da ausência dos Deputados
Jayro Lessa e Sebastião Helvécio na reunião. Passa-se à 1ª Fase da
2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação é aprovado o parecer pela aprovação, no 2º
turno, do Projeto de Lei nº 994/2007 (relator: Deputado Weliton
Prado); e pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 772/2007
na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça
(relator: Deputado Antônio). Registra-se a presença do Deputado Zé
Maia, que assume a Presidência dos trabalhos. São aprovados
também os Projetos de Lei nºs 1.154/2007 com a Emenda nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Antônio Júlio,
em virtude de redistribuição) e 1.236/2007 na forma do Substitutivo nº
1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Weliton
Prado, em virtude de redistribuição). A Mensagem nº 85/2007 e os
Projetos de Lei nºs 742, 1.084, 1.182 e 1.356/2007 são retirados da
pauta por determinação do Presidente da Comissão por não
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cumprirem pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de setembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio - Elisa Costa - Jayro Lessa -

Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio.
ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 12/9/2007
Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Lafayette de Andrada, Inácio Franco (substituindo este ao Deputado
Agostinho Patrús Filho, por indicação da Liderança do PV) e Wander
Borges (substituindo a Deputada Gláucia Brandão, por indicação da
Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Lafayette de Andrada,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Wander Borges, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a discutir e votar pareceres em fase de redação final e acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 143, 259, 908, 1.231,
1.239, 1.278, 1.279, 1.281, 1.291, 1.294 e 1.326/2007 (Deputado
Wander Borges); 1.295, 1.296, 1.302, 1.318, 1.320, 1.321, 1.325,
1.330, 1.333, 1.336 e 1.351/2007 (Deputado Inácio Franco). Passa-se
à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 143, 259, 908,
1.231, 1.239, 1.278, 1.279, 1.281, 1.291, 1.294 e 1.326/2007 (relator:
Deputado Wander Borges); 1.295, 1.296, 1.302, 1.318, 1.320, 1.321,
1.325, 1.326, 1.330, 1.333, e 1.351/2007 (relator: Deputado Inácio
Franco). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
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trabalhos.
Sala das Comissões, 19 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Zé Maia - Vanderlei Jangrossi -

Dimas Fabiano.
ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/9/2007
Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Antônio Carlos Arantes, Domingos Sávio e Walter Tosta, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Domingos Sávio, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Walter Tosta, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e comunica o recebimento das seguintes proposições, para as
quais foram designados os relatores citados a seguir: Projetos de Lei
nºs 1.208, 1.418, 1.425, 1.429, 1.434 e 1.439/2007 (Deputado Walter
Tosta); 1.102, 1.180 e 1.423/2007 (Deputado Domingos Sávio); 1.282,
1.436 e 1.454/2007 (Deputada Elisa Costa); 979 e 1.283/2007
(Deputado Antônio Carlos Arantes), todos em turno único. Passa-se à
1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº
457/2007 na forma do vencido no 1º turno (relator: Deputado Antônio
Carlos Arantes); e pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs
50/2007; 734/2007 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça; 885/2007 com a Emenda nº 1,
que apresenta; e 1.153/2007 (relator: Deputado Walter Tosta). Passa-
se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão
e votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um
por sua vez, os Projetos de Lei nºs 925, 1.083, 1.180, 1.372 e
1.423/2007 (relator: Deputado Domingos Sávio); 979 e 1.283/2007
(relator: Deputado Antônio Carlos Arantes), 1.282, este com a
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Emenda nº1, 1.381, 1.436 e 1.454/2007 (relatora: Deputada Elisa
Costa), que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs
1.013, 1.022 e 1.069/2007. Submetido a discussão e votação, é
aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº
1.155/2007. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de setembro de 2007.
Elisa Costa, Presidente - Antônio Carlos Arantes.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/9/2007
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues, Paulo Cesar, Délio Malheiros e Luiz Tadeu Leite,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Durval Ângelo, Antônio Júlio, Alencar da Silveira Jr., Padre
João e Weliton Prado. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes, e informa que a
reunião se destina a conhecer as providências adotadas na 12ª
Delegacia Regional de Ponte Nova após a tragédia ocorrida no local.
A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs.
Wanderley José Miranda, Diretor responsável pela Cadeia Pública de
Ponte Nova; Luiz Carlos Chartouni, Delegado Regional de Polícia Civil
de Ponte Nova; e a Sra. Cristiane Lima, Assessora Civil da Secretaria
de Defesa Social, que são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência, na qualidade autor do requerimento que deu origem ao
debate, faz suas considerações iniciais e em seguida passa a palavra
aos Deputados Paulo Cesar e Luiz Tadeu Leite, também autores, para
suas considerações. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A
Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª
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Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado Sargento
Rodrigues (2), em que solicita sejam encaminhadas moções de
aplauso ao Chefe da Polícia Civil, pela atuação competente e eficaz
na apuração da tentativa de homicídio do Sr. Ronaldo Silveira
Saturnino, radialista e Conselheiro Tutelar no Município de Taiobeiras,
que culminou com a prisão do ex-Prefeito Joel da Cruz Santos, e ao
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, pela firme e eficaz
atuação do Juiz Evandro Cangussu, Titular da Comarca de
Taiobeiras, na decretação da prisão do Sr. Joel da Cruz Santos
acusado de participar, como mandante, da tentativa de homicídio do
Sr. Ronaldo Silveira Saturnino. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de setembro de 2007.
Sargento  Rodrigues,  Presidente - Délio Malheiros - Luiz Tadeu

Leite - Leonardo Moreira - Paulo Cesar.
ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/9/2007
Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Vanderlei Jangrossi, Padre João, Antônio Carlos Arantes, Chico Uejo
e Getúlio Neiva, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados Antônio Júlio, Dalmo Ribeiro Silva e Doutor
Viana. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei
Jangrossi, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Antônio Carlos Arantes, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater os planos, os programas e as
perspectivas de trabalho do Sistema Estadual da Agricultura para
2007, a discutir e votar matérias constantes na pauta e a apreciar
proposições da Comissão. A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião para ouvir os Srs. Gilman Viana Rodrigues, Secretário de
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Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais;
Pedro Luiz Ribeiro Hartung, Diretor Técnico do IMA; Afonso Damásio
Soares, Superintendente Técnico da Faemg; Baldonedo Arthur
Napoleão, Presidente da Epamig; José Silva Soares, Presidente da
Emater-MG; Paulo César Bregunci, Presidente da Ruralminas; Alberto
Adhemar do Valle Júnior, Vice-Presidente da Ocemg; Eduardo
Nascimento, Assessor da Fetaemg; e Fernando Cardoso,
Superintendente de Desenvolvimento Rural Sustentável da Secretaria
de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que são
convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, Deputado
Vanderlei Jangrossi, autor do requerimento que deu origem ao debate,
tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.
A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e passa à 2ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um
por sua vez, os Projetos de Lei nºs 843/2007 com a Emenda nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, (relator: Deputado Chico Uejo); e
1.410/2007 (relator: Deputado Getúlio Neiva). Submetido a votação, é
aprovado o Requerimento nº 1.066/2007. Submetidos a discussão e
votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº
1.325/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Padre João, em que solicita seja
realizada audiência pública desta Comissão para buscar, junto ao
governo do Estado, uma forma de apoio para os pequenos criadores
de aves, em cumprimento da Portaria n° 24.548, de 1 9b34, sem
prejuízo da atividade; Vanderlei Jangrossi, Antônio Carlos Arantes e
Getúlio Neiva, em que solicitam sejam realizadas visitas às
assembléias legislativas de outros Estados, a fim de trocar
experiências com outras Comissões de Política Agropecuária e
Agroindustrial, para maior entrosamento do setor agrícola. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
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parlamentares e dos convidados, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de setembro de 2007.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Chico Uejo - Getúlio Neiva - André

Quintão.
ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/9/2007
Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Weliton Prado, Ronaldo Magalhães e Wander Borges, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Weliton Prado, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Ronaldo Magalhães,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater, em audiência
pública, o aumento do valor dos aluguéis no Shopping Popular
Oiapoque e a iminente rescisão unilateral dos contratos de alguns
empreendedores populares. A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião para ouvir os Srs. Welton Petrillo Malta, Gerente Regional de
Centros de Comércio Popular Centro-Sul da Prefeitura de Belo
Horizonte; Mário Valadares Resende Costa, sócio-administrador da
JAL Resende Costa Empreendimentos Ltda.; Rose Mary da Silva,
Presidente da Associação de Economia Informal do Canteiro; e Kênio
de Souza Pereira, advogado especializado em direito imobiliário, que
são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, Deputado
Weliton Prado, tece as considerações iniciais e, em seguida, passa a
palavra aos Deputados Wander Borges e Ronaldo Magalhães, autores
do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os
trabalhos ordinários da reunião e passa à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento dos



1148

Deputados Weliton Prado, Wander Borges e Ronaldo Magalhães, em
que solicitam seja realizada visita ao Ministério Público Estadual com
a finalidade de discutir a situação dos empreendedores informais
localizados no Shopping Popular Oiapoque. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos convidados, dos
parlamentares e demais participantes, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de setembro de 2007.
Weliton Prado, Presidente - Ronaldo Magalhães - Ademir Lucas -

Wander Borges.
ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

17/9/2007
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões o Deputado

Vanderlei Miranda, membro da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Fahim Sawan. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Deputado Vanderlei Miranda, declara aberta a
reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por
aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se
destina a debater, em audiência pública, na 15ª Semana dos
Dinossauros, a viabilização do projeto “Uberaba Terra dos
Dinossauros”, turismo e sustentabilidade sócio-ambiental. A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs.
Marcos Montes, Deputado Federal; Ricardo Saud, Secretário
Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Uberaba; Luiz
Carlos Borges Ribeiro, Diretor do Museu; Márcio Humberto Mengatti,
Diretor Executivo da Fundação Municipal de Ensino Superior de
Uberaba; Valdir Dias, Procurador-Geral do Município de Uberaba e
Presidente do Conselho de Desenvolvimento de Peirópolis; Fabio
Marcciotti, Controlador-Geral do Município de Uberaba; Paulo
Henrique Pires, Vereador, representando a Câmara Municipal de
Uberaba; Sergio Lemes, arquiteto do Projeto “Uberaba Terra dos
Dinossauros”, Turismo e Sustentabilidade Sócio- Ambiental;
Beethoven Teixeira, da Associação do Amigos do Sitio, que são
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convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
ao Deputado Fahim Sawan, autor do requerimento que deu origem ao
debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de setembro de 2007.
Vanderlei Miranda, Presidente - Braúlio Braz - Cecília Ferramenta -

Eros Biondini.
ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/9/2007

Às 9h20min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, André Quintão, Chico Uejo,
Domingos Sávio, Inácio Franco e Ivair Nogueira, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Sargento Rodrigues, Gustavo Valadares, Weliton Prado e Lafayette de
Andrada. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Elmiro
Nascimento, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Ademir Lucas, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
comunica o recebimento da seguinte correspondência publicada no
“Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios
dos Srs. Manoel da Silva Ribeiro, Prefeito Municipal de Ressaquinha
(13/9/2007), Jorge Luiz Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de
Bicas (13/9/2007), e Francisco Guilherme Moreira Ferraz, Presidente
da Câmara Municipal de Tabuleiro (15/9/2007). O Presidente acusa o
recebimento, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.153/2007, para o qual
designou como relator o Deputado Inácio Franco. Passa-se à 1ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação
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de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O
Presidente determina a distribuição de avulsos, solicitada pelo relator,
Deputado Domingos Sávio, do parecer sobre o Projeto de Lei
Complementar nº 27/2007, no 1º turno, que conclui pela aprovação na
forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça,
com as Emendas nºs 1, 2, 3, 4 e 5 apresentadas. Na fase de
discussão do parecer do relator, Deputado Ivair Nogueira, que conclui
pela rejeição do Projeto de Lei nº 616/2007, no 1º turno, o Presidente
defere o pedido de vista do Deputado André Quintão. Passa-se à 2ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nºs 1.119/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e
1.125/2007, do Deputado Jayro Lessa. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordinária, hoje, dia 19, às 16h30min, para apreciar o parecer, em
1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 27/2007, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de setembro de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Weliton Prado - Agostinho Patrús

Filho - Domingos Sávio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 85/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a mensagem em epígrafe
encaminha expediente relativo à concessão de regime especial de
tributação ao contribuinte mineiro da indústria de reciclagem, em
cumprimento do disposto no art. 225 da Lei nº 6.763, de 26/12/75,
com redação dada pela Lei nº 16.513, de 21/12/2006.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 23/8/2007, foi a proposição
encaminhada a esta Comissão para receber parecer, nos termos da
Decisão Normativa da Presidência nº 13.

Fundamentação
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O art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975, faculta ao Poder Executivo a
adoção de medidas necessárias à proteção da economia do Estado,
caso outra unidade da Federação conceda benefício fiscal não
previsto em lei complementar ou convênio celebrados nos termos da
legislação específica. O § 1º desse artigo determina que o expediente
com exposição de motivos para adoção de medida que incida sobre
setor econômico deve ser enviado à Assembléia Legislativa pela
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF. Essa medida, conforme o
disposto no § 2º do referido artigo, deve ser ratificada pela Assembléia
Legislativa no prazo de 90 dias, por meio de resolução. Nos termos do
§ 6° do mesmo dispositivo, cabe à SEF, ainda, o env io trimestral à
Assembléia Legislativa da relação das medidas adotadas e dos
contribuintes sobre os quais elas incidiram.

O Estado do Rio de Janeiro, por meio da Lei nº 4.178, de 29/9/2003,
concedeu às empresas de reciclagem de vidro, plástico, papel, pneu e
metal crédito presumido do ICMS correspondente ao valor da alíquota
incidente sobre operação promovida por estabelecimento industrial
nas saídas interestaduais e internas dos produtos reciclados (inciso I
do art. 1º). Desse modo, esse benefício fiscal, que, na prática, exclui
qualquer pagamento de ICMS relativo às vendas de produtos
reciclados provenientes do Estado do Rio de Janeiro, possibilita ao
contribuinte fluminense a prática de preços inferiores aos dos
contribuintes localizados em outras unidades da Federação.

Em virtude da perda de competitividade decorrente desse benefício,
relatada por empresa mineira do setor de industrialização e venda de
ligas de alumínio, em estado líquido e sólido, foi concedido, por meio
do Regime Especial de Tributação nº 008/2007, nos autos do PTA nº
16.000136978-69, crédito presumido, em valor diferenciado para as
operações internas e interestaduais, de forma que a carga tributária
do ICMS resulte no percentual de 3% (três por cento) sobre o valor da
operação. Cabe salientar que, nos termos do § 5° do  art. 225 da Lei nº
6.763, de 1975, a medida adotada perderá sua eficácia caso seja
revogado o benefício fluminense ou, ainda, por sua rejeição pela
Assembléia Legislativa ou cassação por ato da SEF, quando se
mostrar prejudicial aos interesses da Fazenda Pública.

De acordo com a exposição de motivos, o governo do Estado, com o
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apoio desta Casa e das entidades de classe dos diversos setores
econômicos do Estado, vem realizando todos os esforços para
proteger a economia mineira contra benefícios fiscais irregularmente
concedidos por outras unidades da Federação, os quais provocam
desequilíbrio na competitividade entre as empresas situadas no
Estado de Minas Gerais e as desses outros Estados, uma vez que
estas passam a praticar preços menores. O benefício fiscal concedido
pelo Estado do Rio de Janeiro sem a aprovação do Conselho Nacional
de Política Fazendária - Confaz - infringe o disposto no art. 155, § 2º,
inciso XII, alínea “g”, da Constituição da República e no art. 1º da Lei
Complementar Federal nº 24, de 7/1/75.

Segundo a exposição de motivos, a medida em exame resultará em
receita para o erário mineiro, assegurando a competitividade
necessária à manutenção das vendas da indústria mineira. Outro
ponto positivo salientado pela referida exposição é o fato de que o uso
de material reciclado como matéria-prima no processo produtivo
diminui a pressão sobre os recursos naturais. Para a execução da
política de reciclagem de resíduos sólidos, conclui a exposição, é
necessário incentivar o desenvolvimento ordenado de programas de
reciclagem, com o objetivo de atrair investimentos para o território
mineiro, gerar novos empregos e melhorar a qualidade de vida da
população.

Consideramos procedentes os argumentos apresentados na
exposição de motivos, tendo em vista a necessidade de defesa da
indústria de reciclagem, não apenas por razões meramente
econômicas, mas também sociais e ambientais.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela ratificação do regime especial de

tributação concedido à indústria de reciclagem, por meio do projeto de
resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº /2007
Ratifica regime especial de tributação concedido à indústria de

reciclagem, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de
dezembro de 1975.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação
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ao contribuinte mineiro da indústria de reciclagem, nos termos do art.
225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, em virtude de
benefício fiscal concedido pelo Estado do Rio de Janeiro por meio da
Lei nº 4.178, de 29 de setembro de 2003.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de setembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio Júlio -

Agostinho Patrús Filho - Jayro Lessa - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 571/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo de Capetinga,
com sede nesse Município.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 571/2007 pretende declarar de utilidade pública o

Lar São Vicente de Paulo de Capetinga, que possui como finalidade
primordial congregar pessoas idosas, especialmente as mais
carentes, assegurando-lhes bem-estar e o exercício pleno da
cidadania.

Na consecução de seus objetivos, oferece-lhes abrigo, além de
assistência material e espiritual, visando à preservação de sua saúde
física e mental. Dessa maneira, busca a melhoria da qualidade de vida
dos seus assistidos, fortalecendo a sua auto-estima e o sentimento de
fraternidade entre eles.

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

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 571/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 19 de setembro de 2007.
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Elisa Costa, relatora.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.308/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, o projeto de lei em

epígrafe visa declarar de utilidade pública a Creche Amor e
Perseverança de Governador Valadares, com sede nesse Município.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.308/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Creche Amor e Perseverança de Governador Valadares, que tem
por finalidade prestar serviços de assistência social e pedagógica a
crianças de até seis anos de idade oriundas de famílias cujos pais
exercem funções fora do lar. Com esse trabalho, propicia apoio e
proteção à saúde da gestante, da criança, da família e do idoso, além
de atuar ativamente no combate à fome e à pobreza.

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

Conclusão
Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.308/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 19 de setembro de 2007.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.474/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Associação SOS Fraldas
Descartáveis - SOS Fraldas -, com sede no Município de Pouso
Alegre.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
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Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.474/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação SOS Fraldas Descartáveis, com sede no Município de
Pouso Alegre, que possui como finalidade primordial prestar
assistência a doentes carentes residentes na localidade.

Dessa maneira, confecciona e distribui fraldas descartáveis a asilos,
creches e outras entidades; promove campanhas para arrecadação de
recursos junto a pessoas físicas e jurídicas objetivando subsidiar suas
iniciativas; reúne periodicamente a comunidade com o propósito de
estabelecer estratégias de cunho assistencial.

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

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 1.474/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 19 de setembro de 2007.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.484/2007

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação dos Blocos Caricatos e
Agremiações Carnavalescas, com sede no Município de Sabará.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que apresentou,
cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.484/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Blocos Caricatos e Agremiações Carnavalescas,
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com sede no Município de Sabará, entidade sem finalidade lucrativa,
fundada em 1996, com o escopo de organizar e aprimorar a
participação dos blocos e agremiações no carnaval sabarense. Para
consecução de seus objetivos, arrecada recursos para serem
aplicados no desenvolvimento de suas atividades, que concorrem,
para a preservação das tradições locais.

Além disso, colabora com as autoridades locais na formulação de
programas e campanhas de interesse público, na defesa da
manutenção do carnaval em Sabará, festa que atrai visitantes de
várias regiões do Estado.

Por desenvolver iniciativas de genuíno interesse da comunidade, a
entidade em tela é merecedora do título de utilidade pública.

Cabe ressaltar, por fim, que a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça, tem como objetivo adequar o
nome da entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 1.484/2007, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2007.
Rosângela Reis, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.490/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Associação União Nossa Senhora
Aparecida, com sede no Município de Cássia.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.490/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação União Nossa Senhora Aparecida, com sede no
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Município de Cássia, que tem como finalidade primordial promover a
melhoria da qualidade de vida dos moradores locais.

Na consecução de seus propósitos, pratica a assistência social;
promove a integração dos seus associados e a comunidade; busca
junto a autoridades competentes soluções para os problemas
coletivos; firma convênios com entidades públicas e privadas para
subsidiar suas iniciativas.

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

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 1.490/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 19 de setembro de 2007.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 27/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Por meio da Mensagem nº 68/2007, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que institui a
Unidade de Gestão Previdenciária Integrada - Ugeprevi - e o Conselho
Estadual de Previdência - Ceprev - para o Regime Próprio de
Previdência do Estado, altera a Lei Complementar nº 64, de
25/3/2002, e dá outras providências.

Foi preliminarmente distribuído à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

A seguir, a Comissão de Administração Pública opinou por sua
aprovação na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição
e Justiça, e com as Emendas de nºs 1 a 6, que apresentou.

Agora vem o projeto a essa Comissão para receber parecer nos
termos do art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela cria a Unidade de Gestão Previdenciária

Integrada - Ugeprevi -, de acordo com o § 20 do art. 40 da
Constituição da República, com as modificações introduzidas pelas
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Emendas nºs 20, de 1998, e 41, de 2003, e o Conselho Estadual de
Previdência - Ceprev -, órgão executivo, consultivo e deliberativo, que
administrará a Ugeprevi, visando à unicidade e à padronização das
normas e dos procedimentos adotados para a concessão de
benefícios previdenciários.

Em seu art. 7º, estabelece as situações nas quais servidores
passariam a ser titulares de cargos efetivos desde a data de ingresso
no serviço público estadual.

Por fim, o projeto promove as seguintes alterações na Lei
Complementar nº 64, de 2002, que instituiu o regime próprio de
previdência e assistência social dos servidores públicos do Estado:
revoga o art. 79, altera a redação do inciso I do art. 3º, o inciso IV do
art. 56 e o “caput” do art. 85 e acrescenta o inciso III ao art. 39.

O Governador do Estado, por meio da Mensagem nº 89/2007,
apresentou ainda emenda ao projeto, mantendo as autarquias Instituto
de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais -
IPSM - e Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas
Gerais - Ipsemg. Seu conteúdo foi aprimorado nos arts. 12 e 13 do
Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça.

A Emenda à Constituição nº 20, de 15/12/98, instituiu a reforma da
Previdência no sistema constitucional brasileiro e, dessa forma, as
diretrizes de um novo modelo foram integradas ao nosso sistema
institucional, com a passagem de um sistema com base no tempo de
serviço para um regime de previdência de caráter contributivo. Os
critérios que pautaram essa reforma foram a preservação do equilíbrio
financeiro e atuarial, ou seja, a aposentadoria não se adquire mais em
razão do tempo de serviço, e sim do tempo de contribuição
previdenciária. Várias reformas ocorreram com o objetivo de
desonerar os gastos da Previdência Social, promovendo o equilíbrio
de suas contas. Foi proibida a acumulação de pensões, fixada idade
mínima para aposentadoria, extintas as aposentadorias especiais e
estipulado um teto para os benefícios.

Com a Emenda à Constituição nº 41, de 2003, foram implementadas
novas mudanças no sistema previdenciário brasileiro. Foi assegurado
aos servidores titulares de cargos efetivos, da União, dos Estados, do
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Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e
fundações, o regime de previdência de caráter contributivo e solidário,
mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores
ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Também foi vedada a
existência de mais de um regime próprio de previdência social para os
servidores titulares de cargos efetivos e de mais de uma unidade
gestora do respectivo regime em cada ente estatal.

Assim, o projeto em comento alinha-se à reforma da Previdência ao
criar a Unidade de Gestão Previdenciária Integrada - Ugeprevi - e o
Conselho Estadual de Previdência - Ceprev -, pois a unidade gestora
é um dos requisitos para a emissão do Certificado de Regularidade
Previdenciária, sem o qual ficam inviabilizados o recebimento de
transferências voluntárias da União e a compensação previdenciária
devida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - aos regimes
próprios de previdência social. Faz, portanto, várias adequações,
necessárias ao sistema previdenciário estadual, tendo em vista as
mudanças ocorridas.

O art. 7º do projeto trata da efetivação de pessoal, estabelecendo
que os servidores que estejam em exercício na data da publicação da
lei, nas situações indicadas, bem como os que se aposentaram
nessas condições, em razão da natureza permanente da função para
a qual foram admitidos, são titulares de cargo efetivo desde a data de
ingresso, observada a correspondência com a função atualmente
exercida e, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº
64.

A Comissão de Justiça considerou que o projeto trata de servidor
público e seu regime jurídico, não apresentando vício de
inconstitucionalidade. Apresentou o Substitutivo nº 1, que conferiu
mais clareza ao texto, aprimorando-o quanto à técnica legislativa e
incorporando a emenda apresentada pelo Governador do Estado.

A Comissão de Administração Pública apresentou seis emendas ao
Substitutivo nº 1, também visando ao seu aprimoramento e em
atendimento às categorias do funcionalismo público. Assim, foram
incluídos alguns membros no Ceprev, inclusive o Comandante-Geral
da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais – PMMG –, o
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Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas
Gerais - CBMMG - e ainda um representante dos militares da ativa; foi
alterada a forma de indicação do Secretário Executivo do Conselho;
foi alterado o art. 7º da proposição, uma vez que, com a edição da Lei
Complementar nº 64, de 2002, passou-se a considerar no Estado,
para fins de aposentadoria, o tempo de contribuição, e não mais o
tempo de serviço; nova redação foi dada ao art. 15, suprimindo sua
parte final, pois a citada previsão foi considerada desnecessária, uma
vez que os efeitos da revogação não retroagem, sendo o instituto do
direito adquirido uma garantia constitucional; foi incluída a expressão
“e a legislação pertinente” no § 1º do art. 1º; e, finalmente, foi
permitido que os servidores, militares e membros do Ceprev possam
exerçer sua Secretaria Executiva.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, não há óbices à
aprovação do projeto, pois a criação desta nova unidade
orçamentária, a Unidade de Gestão Previdenciária Integrada -
Ugeprevi -, visa à unificação e padronização de procedimentos de
unidades orçamentárias já existentes. Quanto à efetivação de
servidores, tal medida não afetará as contas públicas, uma vez que
estes já integram a despesa de pessoal do Estado.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei

Complementar nº 27/2007, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 a 6,
apresentadas pela Comissão de Administração Pública.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2007.
Sebastião Helvécio, Presidente e relator - Agostinho Patrús Filho -

Elisa Costa - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 742/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em epígrafe,
derivado do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.156/2005, tem
por objetivo instituir o Programa de Prevenção à Epilepsia e
Assistência Integral às Pessoas com Epilepsia, no Estado, e dar
outras providências.
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Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do
Substitutivo nº 1, que apresentou.

Em seguida, a Comissão de Saúde exarou seu parecer pela
aprovação do projeto na forma do substitutivo apresentado pela
Comissão que a precedeu.

Em razão de requerimento do autor aprovado em 10/5/2007, foi o
projeto distribuído à Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e
Informática, que também opinou por sua aprovação na forma do
substitutivo apresentado.

Agora vem a matéria a esta Comissão, para ser analisada, nos
lindes de sua competência, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, VII,
do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em tela tem por objetivo instituir um amplo, arrojado

e minucioso programa de prevenção à epilepsia e de assistência
integral aos portadores dessa doença.

O autor, em sua justificação, alega que a epilepsia é a patologia
neurológica grave de maior freqüência. Entretanto, 80% dessas
pessoas podem ter uma vida normal, desde que tenham acesso a um
tratamento adequado e de caráter contínuo. Todavia, no Brasil, cerca
de 50% das pessoas com epilepsia não recebem qualquer tratamento.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do
Substitutivo nº 1, que apresentou e será incorporado no substitutivo
adiante apresentado.

A Comissão de Saúde considerou interessante o teor do Substitutivo
nº 1, o qual tem a finalidade de conscientizar a população sobre a
doença. Segundo essa Comissão, tal medida surtirá os efeitos
positivos desejados na atenção ao paciente epiléptico.

Por sua vez, a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e
Informática considerou que as razões apresentadas pelas comissões
que a antecederam são apropriadas, motivo pelo qual endossou o
Substitutivo nº 1.

No âmbito estrito de competência desta Comissão, nos termos do
art. 100, inciso II, c/c o art. 102, inciso VII, alínea “d”, do Regimento
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Interno, qual seja analisar a repercussão financeira das proposições,
entendemos que o projeto, com os aperfeiçoamentos que iremos
introduzir, não encontra óbice a sua tramitação.

Destarte, entendemos que devemos aproveitar a oportunidade para
aperfeiçoar o projeto, amplificando o seu alcance. Assim,
apresentamos o Substitutivo nº 2, apresentado na conclusão da
presente peça opinativa.

Esse substitutivo apresenta diretrizes para a política pública
referente a essa patologia. Por conter norma principiológica e
abstrata, não estabelecendo metas físicas e definição de dotação
orçamentária, poder-se-á adequar a sua magnitude às
disponibilidades orçamentárias. Assim, não cria obrigação
determinada para o Estado e não gera necessariamente despesa para
os cofres públicos. A proposição dispõe sobre diretrizes de uma
política pública que acarretará posteriormente despesas, porém sem
definir o seu “quantum”. De acordo com a vontade política, ela será
contabilizada na proposta orçamentária. Nessa etapa é que haverá
quantificação de metas físicas e definição de dotação orçamentária.
Estas deverão ser compatibilizadas com as receitas e as demais
despesas públicas, sem prejuízo do equilíbrio orçamentário. Teremos
a oportunidade de fazer essa análise quando da tramitação, nesta
Casa Legislativa, das subseqüentes leis orçamentárias. Entendemos,
“a priori”, que o seu custo será ínfimo em relação ao orçamento do
Estado e que se encontrará sem dificuldade fonte para cobertura das
despesas.

Ademais, mesmo que haja a inclusão da proposta na Lei
Orçamentária, não se efetua, ainda, a correspondente despesa. Sem
entrar no mérito da questão, isso se dá em virtude de o nosso
Orçamento ser autorizativo, e não determinativo. A realização da
despesa é postergada e fica sujeita à discricionariedade e
responsabilidade do Poder Executivo, podendo nem vir a ocorrer.

Hoje, nas modernas democracias, as discussões sobre matéria
orçamentária estão entre as principais tarefas dos parlamentos. É o
momento em que a sociedade, por meio de seus representantes,
decide como a receita pública deve ser distribuída entre as diversas
prioridades eleitas. Ao Poder Executivo cabe apresentar uma proposta
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ao Legislativo, que a discute, aceitando a proposta encaminhada,
alterando-a ou até mesmo produzindo uma nova.

Como corolário, entendemos, também, que o projeto não contraria a
Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Federal nº 101, de
4/5/2000, visto que não acarreta, no momento, nenhuma despesa.

Ademais, a política proposta apresenta reflexos positivos tanto
institucionalmente quanto no que diz respeito à otimização de
recursos e à redução de despesas.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 742/2007 na forma do Substitutivo nº 2, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 2
Estabelece diretrizes para a política de prevenção à epilepsia e de

assistência aos seus portadores.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A política de prevenção à epilepsia e de assistência aos

seus portadores observará, no Estado, às seguintes diretrizes:
I - atendimento clínico especializado, em unidades do sistema

público de saúde, cobrindo toda a extensão territorial do Estado;
II - fornecimento ininterrupto de medicação necessária ao

tratamento;
III - ressarcimento ao portador de epilepsia dos valores

desembolsados com a aquisição dos medicamentos, na hipótese de
eventual falha do disposto no inciso anterior;

IV - prioridade ao portador de epilepsia, em uso de medicamentos,
quando da coleta de sangue para exame nos postos de saúde;

V - acompanhante na enfermaria em tempo integral aos pacientes
epilépticos submetidos a tratamento cirúrgico;

VI - acompanhamento especializado durante o pré-natal, o parto e
durante o período de recuperação para a gestante com epilepsia,
extensivo àquela que sofreu aborto;

VII - desenvolvimento de sistema de informação e acompanhamento
dos portadores de epilepsia, organizando-se cadastro próprio e
específico, garantido o sigilo médico;

VIII - organização de seminários, cursos e treinamentos, com vistas
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à capacitação dos profissionais da saúde, em especial
neonatologistas, pediatras, obstetras, clínicos gerais, ginecologistas,
psicólogos, psiquiatras, enfermeiros, auxiliares e técnicos de
enfermagem;

IX - formação dos educadores e dos funcionários afetos à área da
educação, para que estejam aptos a orientar e educar as pessoas
com epilepsia, bem como toda a coletividade, nas unidades escolares,
para que conheçam e reconheçam os sintomas de crises epilépticas e
estejam capacitados para os primeiros atendimentos emergenciais;

X - ações educativas, tanto eventuais como permanentes, que
deverão compreender:

a) instituição da Semana de Conscientização sobre o Tratamento da
Epilepsia, a ser realizada anualmente na segunda semana do mês de
setembro, com o objetivo de esclarecer a sociedade, em especial as
famílias dos enfermos, sobre a patologia;

b) realização de campanhas e palestras com profissionais da área
de saúde, em escolas, repartições públicas e centros de saúde, em
especial na semana a que se refere o inciso anterior;

c) campanhas educativas de massa;
d) elaboração de cadernos técnicos para os profissionais da rede

pública de saúde e da educação;
e) elaboração de cartilhas explicativas e folhetos para conhecimento

da população, em especial para todo o corpo docente e discente da
rede pública;

XI - divulgação constante desta política e dos endereços das
unidades de atendimento, em todas as unidades de saúde do Estado
e pelos meios de comunicação de ampla difusão e circulação;

XII - cadastramento com o fim de garantir passe livre no transporte
coletivo aos portadores de epilepsia e um acompanhante, quando
necessário, para consultas médicas, psicológicas e encontros
promovidos por associações de epilepsia;

XIII - garantia em lei de uma percentagem de mão-de-obra
qualificada nas empresas para portadores de epilepsia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de setembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Elisa Costa, relatora - Antônio Júlio - Jayro
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Lessa - Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 896/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Delvito Alves, o projeto de lei em epígrafe
institui a Política Estadual de Desenvolvimento Industrial da Região
Noroeste do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do
Substitutivo nº 1, que apresentou.

Em seguida, a Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e
Cooperativismo opinou pela aprovação da proposição na forma desse
substitutivo.

Agora, vem a matéria a esta Comissão, para ser analisada nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em pauta tem por objetivo possibilitar que o Estado adote

uma política pública específica para a industrialização da região
Noroeste.

O autor, em sua justificação, alega que a maioria dos produtos que
compõem a economia dessa região é comercializada “in natura”, sem
agregação de valor, sendo incapaz de gerar mais emprego e renda.
Assim, é mister dotá-la de infra-estrutura necessária a torná-la atrativa
para receber investimentos fabris que alavanquem seu crescimento
econômico e social.

A Comissão de Constituição e Justiça encontrou impropriedades
jurídico-constitucionais e apresentou o Substitutivo nº 1 de modo a
suprimi-las, com o que estamos de pleno acordo. Assim, a matéria
não encontra óbice no âmbito dessa Comissão.

A Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo, por
sua vez, opinou que a proposição é importante para o
desenvolvimento da região Noroeste de Minas e exarou seu parecer
pela aprovação do projeto na forma desse substitutivo.

No âmbito de competência desta Comissão, nos termos do art. 100,
c/c o art. 102, inciso VII, alínea “d”, do Regimento Interno, qual seja
analisar a repercussão financeira das proposições, entendemos que o
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projeto não cria obrigação determinada ou específica para o Estado,
nem gera direitos subjetivos públicos para a população. Não acarreta,
assim, necessária ou obrigatoriamente, despesas para os cofres
públicos.

A proposição dispõe sobre política pública que poderá ou não vir a
ser implementada. Se assim for a vontade política, ela dará origem a
programa. Nessa etapa é que haverá quantificação de metas físicas e
definição de dotação orçamentária. Estas deverão ser
compatibilizadas com as receitas e as demais despesas públicas, sem
prejuízo do equilíbrio orçamentário. Se for o caso, teremos a
oportunidade de fazer essa análise quando da tramitação, nesta Casa
Legislativa, das subseqüentes Leis Orçamentárias.

É importante ressaltar que o Poder Legislativo pode e deve atuar na
discussão das políticas públicas a serem implantadas em nosso
Estado. Entretanto, o momento jurídico-político próprio para os
parlamentares intervirem na gestão administrativa do Estado dá-se
quando da tramitação do projeto de Lei Orçamentária Anual, ocasião
em que emendas introdutórias ou ampliativas desses tipos de
programas e projetos podem ser apresentadas pelos Deputados
Estaduais.¹

“A priori”, podemos imaginar que não haverá óbice à implementação
dessa política, tendo em vista o valor da despesa a ser fixada, diante
da magnitude do Orçamento do Estado. Entendemos que se
encontrará sem dificuldade fonte para cobertura das despesas e que
ela será facilmente incorporada à lei dos meios, mesmo porque o valor
da despesa está em aberto, ou seja, poderemos vir a aprovar uma
dotação orçamentária maior ou menor, de acordo com as
disponibilidades.

Mesmo que haja a inclusão de programa na Lei Orçamentária, não
se efetua, ainda, a correspondente despesa. Sem entrar no mérito da
questão, isso se dá em virtude de o nosso Orçamento ser autorizativo,
e não determinativo. O Legislativo autoriza os gastos, estabelece um
teto para eles, mas não um piso, e, assim, o Executivo tem a opção de
executá-los ou não. A realização da despesa é postergada e fica
sujeita à discricionariedade e à responsabilidade do Poder Executivo,
podendo ou não vir a ocorrer.²
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Como corolário, entendemos, também, que o projeto não contraria a
Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Federal nº 101, de
4/5/2000, visto que não acarreta, no momento, nenhuma despesa.

Finalmente, vale constatar que a proposição apresenta o mérito de
abrir a discussão sobre o tema e, por intermédio deste Parlamento,
expressar a vontade popular, sinalizar as necessidades da sociedade
aos governantes, direcionando as ações de governo. Sem a menor
sombra de dúvida, agregar valor aos produtos do setor agropecuário
por meio de manufaturação será um importante fator para o
desenvolvimento do Noroeste de Minas, evidenciando, assim todo o
seu potencial. A medida apresenta relevante fim social.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto

de Lei nº 896/2007 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 19 de setembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio Júlio -

Elisa Costa - Jayro Lessa - Sebastião Helvécio.
1 Comissão de Constituição e Justiça
2 O Congresso Nacional e o Orçamento da União -

http://www.senado.gov.br
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.046/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

A proposição em epígrafe, do Deputado Carlin Moura, dispõe sobre
incentivos e benefícios para fomentar as atividades de caráter
desportivo no Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 11/5/2007, a proposição,
preliminarmente, foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Posteriormente, o projeto foi encaminhado à Comissão de
Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, que opinou pela
aprovação da matéria na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, em
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obediência ao art. 188, c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.
Fundamentação

O projeto de lei em pauta propõe a implementação de uma política
de estímulo à participação da sociedade no desenvolvimento do
desporto, concedendo incentivos fiscais ao contribuinte que fomentar
atividade esportiva mediante doação ou patrocínio.

A Comissão de Constituição e Justiça evidenciou a existência das
Leis nºs 15.457, de 12/1/2005, que institui a Política Estadual do
Desporto, e 16.318, de 11/8/2006, que dispõe sobre a concessão de
desconto para pagamento de crédito tributário inscrito em dívida ativa
com o objetivo de estimular a realização de projetos desportivos no
Estado. Esclareceu, ainda, que qualquer incentivo de natureza fiscal
com base no ICMS deve ser conferido no âmbito do Conselho de
Política Fazendária e que a Lei de Responsabilidade Fiscal determina
que a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza
tributária da qual decorra renúncia de receita esteja acompanhada da
estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que
deve iniciar sua vigência e nos dois exercícios seguintes.

Para corrigir as distorções existentes no projeto, essa Comissão
apresentou o Substitutivo nº 1, que, alterando a Lei nº 16.318, de
2006, pretende estender o benefício por esta instituído a tributos
outros que não o ICMS, o que amplia o leque de possibilidades para
financiamento dos projetos desportivos, bem como dilatar o prazo
previsto para a inscrição em dívida ativa do crédito tributário passível
de desconto por mais um ano, ou seja, até 31/12/2006.

A Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, por
sua vez, informou que o projeto encontra respaldo na histórica Lei
Pelé - Lei Federal nº 9.615, de 1998, que estabelece as normas gerais
do desporto -, ressaltando a importância do esporte tanto para a
saúde e a formação do indivíduo quanto para a economia, uma vez
que o setor estimula a produção industrial e, conseqüentemente, a
geração de emprego e renda.

Do ponto de vista financeiro, o projeto em apreço, na forma do
Substitutivo nº 1 acarreta impacto positivo aos cofres públicos. Com
efeito, a desoneração fiscal do crédito tributário inscrito na dívida ativa
abre uma nova opção para a arrecadação desse crédito, cujo
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recolhimento pelo Estado costuma apresentar dificuldades. Além
disso, o Estado, ao incentivar, ainda que por via indireta, a prática
desportiva, estará promovendo a inclusão social, o que reforça o
mérito da proposição.

Considerando que a modificação proposta no substitutivo
apresentado não abrangeu o disposto no inciso II do art. 2º da Lei nº
16.318, de 2006, e com o fim de adequar o texto à melhor técnica
legislativa, apresentamos ao final deste parecer o Substitutivo nº 2.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.046/2007 no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, apresentado a
seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 2
Altera dispositivos da Lei nº 16.318, de 11 de agosto de 2006, que

dispõe sobre a concessão de desconto para pagamento de crédito
tributário inscrito em dívida ativa com o objetivo de estimular a
realização de projetos desportivos no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 1º, o inciso II do art. 2º e o “caput” do art. 5º da Lei nº

16.318, de 11 de agosto de 2006, passam a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 1º - O Poder Executivo concederá desconto para pagamento de
crédito tributário inscrito em dívida ativa até 31 de dezembro de 2006,
com o objetivo de estimular a realização de projetos desportivos no
Estado, nas condições especificadas nesta lei.

Art. 2º - (...)
II - incentivador o sujeito passivo de tributos estaduais que possua o

crédito definido no art. 1º e que apóie financeiramente projeto
desportivo.

(...)
Art. 5º - O crédito definido no art. 1º poderá ser quitado com

desconto de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor das multas e dos
juros de mora, desde que o sujeito passivo apóie financeiramente a
realização de projeto desportivo no Estado, nos termos desta lei.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de setembro de 2007.
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Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Antônio Júlio -
Elisa Costa - Jayro Lessa - Lafayette de Andrada - Sebastião
Helvécio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 347/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 347/2007, de autoria do Deputad o Doutor Viana,

que altera o art. 4° da Lei n° 10.627, de 16 de jan eiro de 1992, que
dispõe sobre a realização de auditorias ambientais e dá outras
providências, foi aprovado no 2° turno, na forma do  vencido no 1°
turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 347/2007
Altera o art. 4° da Lei n° 10.627, de 16 de janeiro  de 1992, que

dispõe sobre a realização de auditorias ambientais e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O “caput” do art. 4° da Lei n° 10.627, de  16 de janeiro de

1992, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4° - São obrigadas a realizar auditorias ambi entais periódicas,

com intervalo máximo de dois anos, as empresas ou atividades de
elevado potencial poluidor, entre as quais:”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Zé Maia, relator - Vanderlei

Jangrossi - Dimas Fabiano.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.026/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.026/2007, de autoria do Gover nador do
Estado, que aprova a atualização do Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado - PMDI - e dá outras providências, foi
aprovado em turno único com as Emendas n°s 2, 4, 5,  9, 10, 44, 59,
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65, 66, 76, 77, 89 e 90; com as Subemendas n° 1 às Emendas n°s 7,
8, 13, 14, 20, 21, 42, 45, 58 e 64; e com as Subemendas n°s 1 e 2 à
Emenda n° 15.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.026/2007
Atualiza o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI - e

dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Plano Mineiro de Desenvolvimento Integr ado - PMDI -, de

que trata a Lei n° 15.032, de 20 de janeiro de 2004 , fica atualizado nos
termos desta lei e de seus Anexos I e II.

Parágrafo único - O Anexo II integra esta lei na forma de incisos
deste artigo e contém alterações a serem incorporadas pelo Poder
Executivo ao texto do Anexo I.

Art. 2° - O PMDI, observadas as diretrizes constitu cionais, tem como
objetivos:

I - o desenvolvimento socioeconômico integrado do Estado;
II - a racionalização e a coordenação das ações do Governo;
III - o incremento das atividades produtivas do Estado;
IV - a expansão social do mercado consumidor;
V - a superação das desigualdades sociais e regionais do Estado;
VI - a expansão do mercado de trabalho;
VII - o desenvolvimento dos Municípios de escassas condições de

propulsão socioeconômica;
VIII - o desenvolvimento tecnológico do Estado;
IX - a promoção econômica e social dos indivíduos menos

favorecidos, mediante ações governamentais integradas que visem à
superação da miséria e da fome;

X - a sustentabilidade do meio ambiente.
Parágrafo único - O Estado respeitará e preservará os valores

culturais da sociedade mineira na fixação das diretrizes para a
execução do PMDI.
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Art. 3° - Para a consecução dos objetivos de que tr ata o art. 2°, o
Poder Executivo adotará a gestão para resultados, nos termos dos
arts. 4°, 5° e 6° da Lei Delegada n° 112, de 25 de janeiro de 2007.

Art. 4° - As diretrizes estabelecidas no PMDI serão  implementadas
com a participação de órgãos e entidades da administração pública
em parceria com os governos federal e municipais, a iniciativa privada,
organizações não governamentais e entidades da sociedade civil
organizada.

Art. 5° - A implementação do PMDI se dará por meio dos planos
plurianuais de ação governamental - PPAGs - e das leis
orçamentárias anuais.

Parágrafo único - A alteração dos programas estruturadores do
PPAG 2004-2007, reunidos sob a denominação Carteira Geraes, se
fará por meio das leis que instituírem os PPAGs ou que efetuarem
suas revisões.

Art. 6° - Compete à coordenação do Programa Estado para
Resultado, instituído pela Lei Delegada n° 112, de 2007, coordenar a
execução do PMDI em conjunto com a Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Zé Maia, relator - Vanderlei

Jangrossi - Dimas Fabiano.
Anexo I

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 200 7)
(O texto correspondente a este anexo foi publicado, em suas

essencialidades, no “Diário do Legislativo” de 15 de junho de 2007. A
versão integral encontra-se no endereço

http://www.planejamento.mg.gov.br/governo/publicacoes/arquivos/Pro
posta_do_PMDI_2007-2023.pdf)

Anexo II
(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 200 7)

I - Incidência: Anexo I
Alteração: Fica substituída a expressão “segurança alimentar” por

“segurança alimentar e nutricional sustentável”;
II - Incidência: Item 3.2.6 - Eqüidade e bem-estar
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Alteração: Fica acrescentado, no 3° parágrafo, após  a expressão
“em especial nas áreas de”, o seguinte: “assistência social – com foco
na transferência de renda condicionada, universalização da proteção
básica e implantação da proteção especial, para a garantia dos
direitos fundamentais,”;

III - Incidência: Item 3.2.6 – Eqüidade e bem-estar
Alteração: Fica acrescentado, ao final do parágrafo 3°, após a

expressão “ampliação do acesso a bens culturais” o seguinte: “e a
garantia da segurança alimentar e nutricional sustentável.”;

* -  A tabela referente ao item IV - Incidência: Item 4.1 - Educação de
Qualidade  - (Alteração: O quadro de Resultados Finalísticos passa a
vigorar com as seguintes alterações:) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 21.9.2007.

V - Incidência: Item 4.2 - Protagonismo Juvenil
Alteração: A iniciativa prioritária “Para as áreas rurais, apoiar a

expansão do método da pedagogia da alternância, por meio das
Escolas Família Agrícola e o Ensino Profissionalizante”, passa a
vigorar com a seguinte redação: “Para as áreas rurais, promover e
apoiar a expansão do método da pedagogia da alternância, por meio
das Escolas Família Agrícola e o Ensino Profissionalizante; “;

* -  A tabela referente ao item VI - Incidência: Item 4.2 -
Protagonismo Juvenil  - (Alteração: O quadro de Resultados
Finalísticos passa a vigorar com as seguintes alterações:) foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 21.9.2007.

* -  A tabela referente ao item VII - Incidência: Item 4.3 - Vida
Saudável - (Alteração: O quadro de Resultados Finalísticos passa a
vigorar com as seguintes alterações:) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 21.9.2007.

VIII - Incidência: Item 4.4 - Investimento e Valor Agregado
Alteração: O objetivo estratégico “Implementar promoção agressiva

de novos investimentos e desenvolvimento de empresas mineiras,
com ênfase na agregação de valor.” passa a vigorar com a seguinte
redação: “Implementar promoção agressiva de novos investimentos e
desenvolvimento de empresas e cooperativas, com ênfase na
agregação de valor.”;

IX - Incidência: Item 4.4 - Investimento e Valor Agregado
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Alteração: A iniciativa prioritária ”O reforço da competitividade e da
capacidade exportadora, visando a inserção competitiva das
empresas mineiras nos principais mercados nacional e mundial” passa
a vigorar com a seguinte redação: “O reforço da competitividade e da
capacidade exportadora, visando à inserção competitiva das
empresas e cooperativas nos principais mercados nacionais e
mundiais;”;

X - Incidência: Item 4.4 - Investimento e Valor Agregado da
Produção

Alteração: Fica acrescentada, ao final da iniciativa prioritária “A
ampliação da geração, transmissão e distribuição de energia elétrica”,
a expressão “e a busca da diversificação da matriz energética, com
ênfase nas energias renováveis;”;

* -  A tabela referente ao item XI - Incidência: Item 4.4 - Investimento
e Valor Agregado da Produção - (Alteração: O quadro de Resultados
Finalísticos passa a vigorar com as seguintes alterações:) foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 21.9.2007.

XII - Incidência: Item 4.4 - Investimento e Valor Agregado da
Produção

Alteração: O indicador “Aumentar o PIB do turismo” fica transferido
do quadro de Resultados Finalísticos do item 4.4 para o quadro de
Resultados Finalísticos do item 4.11 - Rede de Cidades e Serviços.

* -  A tabela referente ao item XIII - Incidência: Item 4.6 - Logística
de Integração e Desenvolvimento - (Alteração: O quadro de
Resultados Finalísticos passa a vigorar com as seguintes alterações:)
foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.9.2007.

XIV - Incidência: Item 4.8 - Redução da Pobreza e Inclusão
Produtiva

Alteração: O objetivo estratégico “Promover a segurança alimentar e
as condições adequadas de saneamento básico para a população
mais pobre” passa a vigorar com a seguinte redação: “Promover a
segurança alimentar nutricional sustentável em todas as fases do ciclo
da vida individual, desde o nascimento até a terceira idade.”;

XV - Incidência: Item 4.8 – Redução da Pobreza e Inclusão
Produtiva

Alteração: O objetivo estratégico “Saúde e nutrição incorporadas a
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todas as fases do ciclo da vida individual, desde o nascimento até a
vida adulta” passa a vigorar com a seguinte redação: “Saúde a todas
as fases do ciclo de vida individual, desde o nascimento até a terceira
idade, e condições adequadas de saneamento básico.”;

“XVI - Incidência: Item 4.8 - Redução da Pobreza e Inclusão
Produtiva

Alteração: O objetivo estratégico “Ampliar a provisão indireta dos
serviços de assistência social” passa a vigorar com a seguinte
redação: “Incentivar a implantação do Sistema Único de Assistência
Social - Suas.”;”.

XVII - Incidência: Item 4.8 - Redução da Pobreza e Inclusão
Produtiva

Alteração: Fica acrescentado o seguinte objetivo estratégico:
“Buscar a erradicação do trabalho infantil no Estado.”;

XVIII - Incidência: Item 4.8 - Redução da Pobreza e Inclusão
Produtiva

Alteração: Fica acrescentado o objetivo estratégico “Fortalecer a
agricultura familiar.”;

XIX - Incidência: Item 4.8 - Redução da Pobreza e Inclusão
Produtiva

Alteração: Fica acrescentada, ao final da iniciativa prioritária
“Promoção da inclusão produtiva através da indução do
cooperativismo”, a expressão “e da agricultura familiar.”;

XX - Incidência: Item 4.8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva
Alteração: Fica acrescentada, na prioridade “O acesso da população

em condições de pobreza ao sistema de proteção social”, após o
termo “pobreza”, a expressão “e vulnerabilidade social”;

* -  A tabela referente ao item XXI - Incidência: Item 4.8 - Redução
da Pobreza e Inclusão Produtiva - (Alteração: O quadro de Resultados
Finalísticos passa a vigorar com as seguintes alterações:) foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 21.9.2007.

XXII - Incidência: Item 4.9 - Qualidade Ambiental
Alteração: Fica acrescentada, ao final da iniciativa prioritária “O

tratamento adequado dos resíduos sólidos, visando equacionar a
destinação e fomentar o reaproveitamento”, a expressão “e a
reciclagem de materiais.”;
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XXIII - Incidência: Item 4.10 - Defesa Social
Alteração: O objetivo estratégico “Consolidar a tendência

decrescente para os índices de violência em Minas Gerais.” passa a
vigorar com a seguinte redação: “Buscar a redução da violência nas
áreas urbanas e rurais.”;

XXIV - Incidência: Item 4.10 - Defesa Social
Alteração: Fica acrescentada, ao final da iniciativa prioritária

“Atendimento às medidas socioeducativas para romper com o ciclo
vicioso da criminalidade juvenil”, a expressão “em integração com a
rede de proteção especial do Suas;”;

* -  A tabela referente ao item XXV - Incidência: Item 4.10 - Defesa
Social - (Alteração: O quadro de Resultados Finalísticos passa a
vigorar com as seguintes alterações:) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 21.9.2007.

XXVI - Incidência: Item 4.11 - Rede de Cidades e Serviços
Alteração: Fica acrescentada, no objetivo estratégico “Planejar e

gerir o desenvolvimento da rede de cidades mineiras para adequar
sua capacidade de prestação de serviços de educação, saúde,
saneamento, transporte, habitação, acesso à internet, inovação
tecnológica, formação profissional e gestão ambiental” após o termo
“saneamento”, a expressão “assistência social, cultura,”;

XXVII - Incidência: Item 4.11 - Rede de Cidades e Serviços
Alteração: Fica acrescentada ao final da iniciativa prioritária

“Disseminação de mecanismos de gestão e planejamento urbano, de
modo a promover o desenvolvimento da rede de cidades mineiras, por
meio do fortalecimento do sistema de planejamento da rede de
serviços públicos” a expressão “com ênfase nos consórcios de
Municípios;”;

XXVIII - Incidência: Item 5.1 - Qualidade e Inovação em Gestão
Pública

Alteração: Fica substituído, no objetivo estratégico “Aprofundar a
profissionalização de gestores públicos”, o termo “gestores” por
“servidores”;

XXIX - Incidência: Item 5.1 - Qualidade e Inovação em Gestão
Pública

Alteração: Fica acrescentada, ao final do objetivo estratégico
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“Efetivar política de prestação de contas à sociedade”, a expressão
“tornando o orçamento público e sua execução acessíveis à
população.”;

* -  A tabela referente ao item XXX - Incidência: Item 5.2 - Qualidade
Fiscal  - (Alteração: O quadro de Resultados Finalísticos passa a
vigorar com as seguintes alterações:) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 21.9.2007.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.332/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.332/2007, de autoria do Deput ado Alberto

Pinto Coelho, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao
Município de Felisburgo o imóvel que especifica, foi aprovado no 2°
turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.332/2007
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

Minas Gerais - DER-MG - a doar ao Município de Felisburgo o imóvel
que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Departamento de Estradas de Rodage m do Estado

de Minas Gerais - DER -MG - autorizado a doar ao Município de
Felisburgo imóvel com área de 1.800m² (mil e oitocentos metros
quadrados), situado naquele Município, registrado sob o n° 5.095, a
fichas 3.079 do Livro 2-RG, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Jequitinhonha.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se a abrigar órgãos da administração pública.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1°.
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Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Zé Maia, relator - Vanderlei

Jangrossi - Dimas Fabiano.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.354/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.354/2007, de autoria do Deput ado Mauri
Torres, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Piraúba o imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos regimentais,
na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.354/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Piraúba o imóvel

que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Piraúba imóvel com área de 2.000m² (dois mil metros quadrados),
situado no local denominado Herzegovina ou Toledos, naquele
Município, registrado sob o n° 17.881, a fls. 143v do Livro 3-AE, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Pomba.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se à instalação de unidade de assistência social, objetivando,
também, atendimento médico periódico da comunidade rural.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Zé Maia, relator - Vanderlei

Jangrossi - Dimas Fabiano.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº
1.368/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.368/2007, de autoria do Gover nador do

Estado, que autoriza o Tribunal de Justiça do Estado a abrir créditos
suplementares aos seu orçamento para o exercício de 2007, foi
aprovado em turno único na forma do Substitutivo nº 2.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.368/2007
Autoriza o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas e o Ministério

Público do Estado a abrirem créditos suplementares aos seus
respectivos orçamentos para o exercício de 2007.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas decreta:
Art. 1° - Fica o Tribunal de Justiça do Estado auto rizado a abrir

créditos suplementares ao seu orçamento, até o limite de 5% (cinco
por cento) da despesa nele fixada para o exercício de 2007, para
atendimento de despesas de pessoal e encargos sociais e de outras
despesas correntes.

Parágrafo único - As despesas a que se refere o “caput” serão
financiadas com recursos provenientes da anulação total ou parcial de
dotações dos respectivos grupos de despesas.

Art. 2° - Fica o Tribunal de Contas do Estado autor izado a abrir
créditos suplementares ao seu orçamento, até o limite de 5% (cinco
por cento) da despesa nele fixada para o exercício de 2007, para
atendimento de despesas de pessoal e encargos sociais e de outras
despesas correntes, observados os seguintes critérios:

I - as despesas de pessoal e encargos sociais serão financiadas
com recursos provenientes da anulação total ou parcial de dotações
do respectivo grupo de despesas;

II - as despesas relativas ao grupo de outras despesas correntes
serão financiadas com recursos provenientes da anulação total ou
parcial, no percentual de até 15% (quinze por cento) do limite fixado
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no “caput”, de dotações do mesmo grupo de despesas e, no
percentual de até 14% (catorze por cento) do limite fixado no “caput”,
do grupo de despesas de investimentos.

Art. 3° - Fica o Ministério Público do Estado autor izado a abrir
créditos suplementares ao seu orçamento, até o limite de 5% (cinco
por cento) da despesa nele fixada para o exercício de 2007, para
atendimento de despesas de pessoal e encargos sociais e de outras
despesas correntes, observados os seguintes critérios:

I - as despesas de pessoal e encargos sociais serão financiadas
com recursos provenientes da anulação total ou parcial de dotações
do respectivo grupo de despesas;

II - as despesas relativas ao grupo de outras despesas correntes
serão financiadas com recursos provenientes da anulação total ou
parcial, no percentual de até 15% (quinze por cento) do limite fixado
no “caput”, de dotações do grupo de despesas de pessoal e encargos
e, no percentual de até 14% (catorze por cento) do limite fixado no
“caput”, do grupo de despesas de investimentos.

Art. 4º - O Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas e o Ministério
Público comunicarão a suplementação de que trata esta lei à
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, no prazo de dois
dias úteis contados da data de abertura do crédito, para as devidas
providências operacionais.

Art. 5º - Aplica-se aos créditos suplementares abertos no grupo de
despesas de pessoal e encargos sociais, nos termos desta lei, o
disposto na Lei Complementar Federal n° 101, de 4 d e maio de 2000.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Délio Malheiros, relator -

Sebastião Costa.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 22 DE SETEMBRO DE 2007

ATAS
ATA DA 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/9/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana e José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei nºs 1.608 a 1.614/2007 - Requerimentos
nºs 1.199 a 1.207/2007 - Requerimentos da Comissão de Defesa do
Consumidor e outros, da Deputada Ana Maria Resende e outros e do
Deputado Sargento Rodrigues e outros - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Turismo, de Segurança Pública, de
Administração Pública e de Assuntos Municipais - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Carlos Mosconi, Weliton Prado, Getúlio
Neiva, André Quintão e Gustavo Valadares - 2ª Parte (Ordem do Dia):
1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência -
Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos:
Requerimentos da Deputada Ana Maria Resende e outros, do
Deputado Sargento Rodrigues e outros e da Comissão de Defesa do
Consumidor e outros; deferimento - Discussão e Votação de
Pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.354
e 1.368/2007; aprovação - Requerimento da Deputada Elisa Costa;
deferimento; discurso do Deputado Durval Ângelo - Questão de ordem
- Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Roberto

Carvalho - Dinis Pinheiro - Alencar da Silveira Jr. - Ademir Lucas -
Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos
Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin
Moura - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro
Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz -
Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini -
Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Irani
Barbosa - Jayro Lessa - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -
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Leonardo Moreira - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri
Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Guedes -
Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela
Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -
Wander Borges - Weliton Prado - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h13min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Getúlio Neiva, 2º- Secretário “ad hoc”, procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa
passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores
inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.608/2007
Declara de utilidade pública a Ação Social Portas Abertas - Aspa -,

com sede no Município de Ribeirão das Neves.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Ação Social Portas

Abertas - Aspa -, com sede no Município de Ribeirão das Neves.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de setembro de 2007.
Gláucia Brandão
Justificação: A Aspa é entidade que não possui fins lucrativos e que

realiza valoroso trabalho junto à comunidade em que se situa, com a
promoção da qualidade de vida e assistência social em todas as suas
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formas.
Conforme documentação que apresenta, cumpre todas as

exigências legais, sendo, portanto, merecedora do título de utilidade
pública. Solicito, pois, aos nobres pares a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.609/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Comendador

Gomes o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Comendador Gomes imóvel constituído de terreno edificado, com área
de 720m² (setecentos e vinte metros quadrados), situado nesse
Município e registrado sob a matrícula nº 3.547, a fls. 279 do Livro 2 -
L, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Frutal.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se ao funcionamento de uma unidade de saúde.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, no prazo de cinco anos, contados da lavratura da escritura
pública de doação, for desvirtuada a destinação prevista no parágrafo
único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de setembro de 2007.
Zé Maia
Justificação: O terreno a que se refere o projeto, com área de

720m², foi doado ao Estado, em 1978, pelo Município de Comendador
Gomes, sem a imposição de ônus. Em 1981, o donatário construiu no
local um prédio destinado ao funcionamento de uma unidade de
saúde.

Com o advento da prestação desse serviço público por intermédio
do Sistema Único de Saúde - SUS -, que conta com a participação
integrada dos três níveis de esfera governamental, é mister que o
Município assuma a gestão dessa unidade, para que possa receber
dos governo federal e estadual os necessários recursos financeiros.
Ademais, somente com a transferência de domínio do imóvel ao
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patrimônio do Município de Comendador Gomes, esse ente federativo
poderá investir recursos próprios para a melhoria e ampliação da sede
do posto de saúde.

Diante do relatado, contamos com o apoio dos nobres pares para a
aprovação do projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.610/2007
Dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação de cabines

individuais de segurança nos caixas convencionais das agências e
dos postos de serviços bancários e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As agências e os postos de serviços bancários ficam

obrigados a instalar cabines individuais nos caixas de atendimento
convencional, inclusive os destinados aos idosos, às gestantes e aos
portadores de deficiência física.

Parágrafo único - As cabines individuais deverão ser instaladas de
modo a permitir o isolamento óptico do usuário.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às
penalidades previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de
1990.

Art. 3º - Os estabelecimentos bancários terão o prazo de até cento e
vinte dias a contar da publicação desta lei para instalação das cabines
previstas no “caput” do art. 1º.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de setembro de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: A insegurança dos usuários do sistema bancário vem

se constituindo em um problema de ordem pública e interesse social,
cuja solução encontrada tem sido a de promover inúmeras
providências capazes de proporcionar maior privacidade aos
freqüentadores do sistema bancário.

A propósito, segundo os principais organismos responsáveis pela
segurança pública, somente a adoção de medidas para evitar
visibilidade da movimentação nos caixas de atendimento convencional



1185

poderá dificultar a onda progressiva de assaltos e seqüestros na saída
dos bancos, que vitimam, sobretudo, mulheres e idosos.

E, mais, tratando-se de agente consumidor, os usuários dos serviços
bancários devem merecer maior proteção durante o manuseio de
valores ou digitação de senhas nos caixas de atendimento, pois estão
expostos à observação de outros consumidores que aguardam nas
filas de espera.

Não é demais lembrar que a adoção de cabines individuais nos
caixas de atendimento convencional, consoante prevê este projeto,
implica em responsabilidade civil objetiva da atividade bancária das
instituições financeiras, na medida em que têm a obrigação de
assegurar aos seus usuários privacidade e segurança, enquanto
direito difuso e coletivo do consumidor.

Por oportuno, convém destacar que a qualificação do usuário dos
serviços bancários como consumidor o coloca sob a égide do art. 8º
da Lei nº 8.078, de 1990, cujo teor expressa literalmente que os
serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à
segurança dos consumidores.

Diante do justificado, por se tratar de matéria meritoriamente
relevante e de deflagração legislativa concorrente, conforme preceito
constitucional, conclamamos os nossos nobres pares a aprovar esta
iniciativa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Segurança
Pública para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.611/2007
Altera a Lei nº 9.095, de 12 de dezembro de 1985, que dispõe sobre

o exercício das atividades de despachante no Estado de Minas
Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Acrescenta os incisos I e II ao art. 21 da Lei nº 9.095, de 12

de dezembro de 1985.
Art. 21 - (...)
I - Na vacância do cargo de despachante, o preposto credenciado

mais antigo e que tiver mais de 10 anos de atividade poderá solicitar o
seu credenciamento como despachante provisório para ocupar a vaga
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do titular pelo prazo de 12 meses.
II - O despachante provisório deverá, no prazo estipulado, submeter-

se à prova de habilitação e assinar termo de responsabilidade para
credenciamento definitivo, na forma do disposto no art. 3º da referida
lei.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 20 de setembro de 2007.
Doutor Viana
Justificação: O objetivo da alteração da legislação citada é garantir

que o preposto credenciado no Detran-MG, que tenha sido indicado
por despachante com quem trabalhe há mais de 10 anos, não fique
sem trabalho em caso de vacância do cargo de despachante por
aposentadoria, morte ou renúncia do titular. O preposto não tem
nenhuma garantia de continuidade em seu trabalho,
independentemente de tempo de serviço, pois o despachante apenas
assina a sua carteira de trabalho e não recolhe o INSS e nem o FGTS.
O Detran-MG não promove concurso para despachante há mais de 30
anos e, ainda que agora isso acontecesse, os prepostos não teriam
condições de fazê-lo, pois estão exercendo uma função específica,
não tendo tempo para estudo e aperfeiçoamento em matérias exigidas
nos concursos. É por isso que conto com o apoio dos meus nobres
pares para aprovação dessa proposição, que irá resolver uma
situação de uma classe que passará por dificuldades para garantir a
própria subsistência e a de sua família, se vier a perder o direito de
trabalhar.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Administração Pública para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.612/2007
Declara de utilidade pública a Associação Cultural Comunitária

Jacutinguense de Radiodifusão, com sede no Município de Jacutinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural

Comunitária Jacutinguense de Radiodifusão, com sede no Município
de Jacutinga.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 20 de setembro de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: A Associação Cultural Comunitária Jacutinguense de

Radiodifusão, com sede no Município de Jacutinga, é uma sociedade
civil, sem fins lucrativos, com caráter social, recreativo, cívico, cultural
e de incentivo às artes. Tem como objetivo criar, estabelecer e
consolidar serviços que possibilitem a plena realização dos objetivos
da radiodifusão e de outros meios de comunicação comunitários,
principalmente na área de instalações técnicas, produção e
distribuição de programas, noticiários e instruções para o
desenvolvimento de “MARKETING”, e seu trabalho atinge todas as
camadas sociais.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998, modificada pela Lei nº 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata- se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, uma vez que a
entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um
ano e tem Diretoria formada por pessoas idôneas, não remuneradas
pelo exercício de suas funções.

Ressaltamos a importância da prestação de seus serviços à
comunidade e, diante do exposto, contamos com o apoio dos colegas
para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.613/2007
Dispõe sobre a Política Pública de Prevenção e Controle do

Diabetes em Crianças e Adolescentes Matriculados nas Escolas da
Rede Pública e Privada de Ensino e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.1º - Fica criada, no âmbito das escolas da rede pública e privada,

a Política Pública de Prevenção e Controle do Diabetes em Crianças e
Adolescentes com objetivos e ações dispostos nesta lei.

Art. 2º - São objetivos da Política:
I - detectar a doença ou evidências do quadro de possibilidades de a
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enfermidade vir a ocorrer, visando evitar ou protelar seu
aparecimento;

II - efetuar pesquisas visando ao diagnóstico precoce do diabetes
em crianças e adolescentes;

III - evitar ou diminuir as graves complicações decorrentes do
desconhecimento do fato de ser portador de diabetes;

IV - conscientizar a comunidade escolar sobre o tema;
V - trabalhar a adequada alimentação dos portadores de diabetes ou

dos que apresentem risco de seu aparecimento;
VI - aglutinar ações e esforços tendentes a maximizar os efeitos

benéficos da Politica Pública;
VII - articular os sistemas municipais e estadual de ensino, bem

assim os Conselhos de Educação e de Alimentacão Escolar.
Art. 3º - Para a concretização dos objetivos da Política, serão

adotadas as seguintes ações pelas escolas da rede pública e privada
de ensino, inclusive aquelas mantidas por entidades filantrópicas, mas
que recebam verbas do Estado:

I - identificação, cadastro e acompanhamento de crianças e
adolescentes portadores de diabetes;

II - conscientização de pacientes, pais, alunos, professores e outras
pessoas que desenvolvam atividades junto às escolas, quanto aos
sintomas, à gravidade da doença e aos sintomas da hipoglicemia;

III - dar oportunidade aos portadores de diabetes de praticar
diariamente exercícios físicos adequados às suas necessidades
especiais;

IV - manutenção de dados estatísticos sobre o número de crianças e
adolescentes atendidos pela Política, suas condições de saúde e de
aproveitamento escolar;

V - abordagem do tema, quando da realização de reuniões de
associações de pais e mestres, ou em reuniões especialmente
convocadas com eles para tal finalidade, como forma de disseminar
as informações a respeito da doença, seus sintomas e gravidade,
modos de identificação da hipoglicemia e a importância dos exercícios
físicos e da reeducação alimentar na prevenção das complicações
decorrentes da doença, entre outras.

Parágrafo único - Os sistemas estadual e municipal de ensino
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articularão atuação conjunta para a concretização das ações nas
respectivas unidades.

Art. 4º - No intuito de potencializar e garantir que nenhuma criança
ou adolescente fique excluído dos benefícios desta lei, por ocasião da
matrícula os pais ou responsáveis pelas crianças e adolescentes
responderão, sob a orientação de profissionais da área de saúde, a
questionário elaborado de modo serem obtidas informações
suficientes a fim de propiciar a identificação de alunos possivelmente
portadores de diabetes ou que possam vir a desenvolvê-la.

§ 1º - Analisadas as respostas aos questionários e evidenciados
sintomas que apontem possibilidade de a criança ou o adolescente
ser portador de diabetes, os pais ou responsáveis serão orientados a
comparecer a posto médico para consulta médica e exame para
confirmação da doença.

§ 2º - Diagnosticado o diabetes, o médico responsável comunicará o
fato à direção do estabelecimento de ensino e aos pais ou
responsáveis pelo enfermo, para que sejam tomadas as medidas
necessárias a seu adequado atendimento.

§ 3º - No caso de as respostas ao questionário e os exames
apontarem a possibilidade de a criança ou o adolescente vir a
desenvolver a doença, o médico responsável tomará as mesmas
providências constantes do parágrafo segundo, com especial ênfase
no aspecto da reeducação alimentar.

I - idade e número de crianças atendidas em cada estabelecimento
de ensino;

II - relatório mensal informando cardápio servido diariamente;
III - quadro demonstrativo da melhoria, ou não, do aproveitamento

escolar das crianças e dos adolescentes atendidos pela Política.
Art. 5º - Participarão de forma efetiva, de todas as fases da Política,

os Conselhos de Alimentação Escolar, tanto no âmbito dos Municípios
quanto no estadual.

Art. 6º - Fica instituído, no âmbito das escolas, o dia D, 14 de
novembro, Dia Mundial do Diabetes, como o do diálogo sobre
diabetes.

Parágrafo único - Os calendários escolares dedicarão espaço ao
diálogo sobre diabetes para a participação da comunidade escolar.
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Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de setembro de 2007.
Dinis Pinheiro
Justificação: Em recente audiência pública nesta Casa na Comissão

de Saúde, tivemos oportunidade de adentrar com pormenores sobre
importante tema: o diabetes.

A Assembléia sempre se destacou no cenário nacional pela
vanguarda e pelo enfrentamento. A disciplina legal do tema cria
espaço e meio para a discussão e a junção de esforços, notadamente
da esfera pública, no âmbito privilegiado da comunidade escolar.

Razões estatísticas confirmam a importância temática: o diabetes
atinge 120 milhões de pessoas em todo o mundo; no Brasil, são 9
milhões de pessoas atingidas por essa doença.

Tendo-se em vista os inúmeros benefícios que o programa de
prevenção proporciona à saúde de crianças e adolescentes das
escolas da rede pública e privada de ensino, faz-se necessária a
implantação dessa política no Estado de Minas Gerais, para que a
população seja beneficiada em todos os aspectos (com a prevenção
da doença e melhor qualidade de vida).

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.614/2007
Declara de utilidade pública a Associação Prime Solidária, com sede

em Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Prime

Solidária, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de setembro de 2007.
José Henrique
Justificação: Fundada em 30/4/2005, sob regime jurídico de

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip -, a
mencionada entidade tem como finalidade, entre outras, a promoção
da assistência social visando ao fortalecimento da sociedade civil em
busca de alternativas para minimizar as desigualdades sociais,
promovendo o desenvolvimento das economias regionais. Além disso,
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desenvolve projetos sociais com vistas à participação ampla,
principalmente aqueles voltados às crianças, que são o futuro no
nosso País.

Empenhada atualmente no Programa de Combate à Desnutrição,
proposta dirigida ao setor público e à sociedade de modo geral, tem o
intuito de eliminar o risco nutricional em crianças.

Entre as ações da associação destacam-se a elaboração e o
acompanhamento da construção de casas populares destinadas à
população de baixa renda, a capacitação de professores das redes
municipal e estadual de ensino, a capacitação de jovens e adultos em
oficinas diversas, o projeto Turístico e Cultural com mapeamento de
produtos e produtores e a construção de unidade básica de saúde em
diversos Municípios.

A Prime Solidária não distribui entre seus associados, Conselheiros,
Diretores, empregados ou doadores eventuais excedentes
operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações ou parcelas
de seu patrimônio, auferido mediante o exercício de suas atividades, e
os aplica integralmente na consecução de seu objetivo social.

Solicito, portanto, aos nobres pares, a aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

REQUERIMENTOS
Nº 1.199/2007, do Deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja

formulada manifestação de aplauso ao Sr. Edgar Antunes Pereira,
empresário do Município de Montes Claros, pelas inúmeras e
significativas ações realizadas sob sua trajetória sociocultural na
cidade de Montes Claros. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 1.200/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Município de Três
Corações, na pessoa do Prefeito Municipal e do Presidente da
Câmara, pelo transcurso do seu 123º aniversário. (- À Comissão de
Assuntos Municipais.)

Nº 1.201/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso com o Sr. Rinaldo Campos
Soares pelo recebimento do IX Prêmio Minas Desempenho
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Empresarial.
Nº 1.202/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja

formulada manifestação de aplauso à Vilma Alimentos pela realização
do Programa Ser Parte. (- Distribuídos à Comissão de Turismo.)

Nº 1.203/2007, dos Deputados Dinis Pinheiro e Irani Barbosa,
pleiteando sejam solicitadas as informações que menciona ao
Presidente da Cohab, relativas a apartamentos ou casas dos
Conjuntos Morro Alto e Caieiras, no Município de Vespasiano, e do
Conjunto Palmital e Cristina, no Município de Santa Luzia.

Nº 1.204/2007, dos Deputados Dinis Pinheiro e Irani Barbosa, em
que solicitam ao Presidente da Cohab cópia de todos os
cadastramentos efetuados no Conjunto Morro Alto, no Município de
Vespasiano. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

Nº 1.205/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Dorival Geraldo dos
Santos Júnior, Presidente do Rotary Clube de Ouro Fino pelo
transcurso do 4º aniversário de atividades nessa cidade. (- À
Comissão do Trabalho.)

Nº 1.206/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Diretoria Colegiada do
Sindicato dos Radialistas de Minas Gerais - Sintert - MG - pelo
transcurso do Dia do Radialista. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 1.207/2007, da Comissão de Transporte, em que solicita seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do Departamento Nacional de Infra-
Estrutura Terrestre com vistas a que sejam instaladas duas lombadas
redutoras de velocidade, bem como uma passarela para pedestres, na
Rodovia BR-262, Km 116, no Município de Rio Casca, Bairro Santa
Efigênia, no trevo de acesso aos Municípios de São Pedro dos Ferros
e Raul Soares.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão
de Defesa do Consumidor e outros, da Deputada Ana Maria Resende
e outros e do Deputado Sargento Rodrigues e outros.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Turismo, de Segurança Pública, de Administração Pública e de
Assuntos Municipais.
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Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Mosconi.

O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e
Srs. Deputados, gostaria de trazer a esta Casa e aos telespectadores
da TV Assembléia informação a respeito de um evento do qual tive a
felicidade de participar hoje, pela manhã, quando foi assinado
convênio entre a Prefeitura de Belo Horizonte e a Universidade José
do Rosário Vellano - Unifenas -, ocorrido no “campus” da Faculdade
de Medicina, na Rua Líbano, Bairro Itapuã, no Centro de Ensino e
Atenção à Saúde da Comunidade - Ceasc.

Sr. Presidente, fico muito satisfeito por ter participado desse evento,
uma vez que se trata de uma realização muito importante para a
população de Belo Horizonte, especialmente para quem reside
naquelas imediações, ou seja, na região Norte da Grande BH. Esse
convênio cuida do atendimento à saúde da população dessa região.
Trata-se de um centro de atendimento e de atenção, com ambulatório
de especialidades, demanda importante de Belo Horizonte. Esse tipo
de atendimento faz muita falta à Capital e à Grande BH.

A Unifenas, ao construir naquele local esse grande ambulatório,
dará condições para que o ensino seja praticado ali com muita
qualidade e eficiência, como é costume dessa Universidade, por
intermédio de bons professores e dos cuidados dos alunos. Por outro
lado, será prestado um atendimento de ótima qualidade à população
de Belo Horizonte, onde realmente há uma deficiência na prestação
desse tipo de serviço.

Saliento, Sr. Presidente, que a construção desse ambulatório deve-
se principalmente ao Prof. Edson Vellano, que, lamentavelmente,
encontra-se acamado, já há algum tempo, num hospital de São Paulo.
Esperamos que ele possa recuperar-se e voltar a sua atividade. Aliás,
todos os docentes da Unifenas, dos “campus” de Belo Horizonte e
Alfenas, empenharam-se muito para que essa obra pudesse ser
realizada e termos o que hoje temos.

Ressalto a sensibilidade da Prefeitura de Belo Horizonte e do
Secretário de Saúde da Capital, Dr. Helvécio Magalhães. Toda a sua
equipe foi muito receptiva ao apoiar esse convênio para que
pudéssemos ter o que hoje temos.
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É interessante, Sr. Presidente, porque o convênio trata de uma
parceria entre uma instituição pública e uma instituição privada.
Naturalmente, essas questões não são tão fáceis de ser resolvidas, ou
seja, não se resolvem com a rapidez de que gostaríamos. Assim
sendo, tornou-se necessário realizar um grande número de reuniões
com as equipes da Secretaria Municipal de Saúde e com o Conselho
Municipal de Saúde, ambos de Belo Horizonte, a fim de chegarmos a
bom termo.

Devo dizer que, no início, havia certa restrição, talvez até um pouco
de incompreensão. Em se tratando de uma entidade privada, será que
haveria a mesma disposição para atendimento à população? Aliás,
esse atendimento, como já disse, de boa qualidade, será feito
exclusivamente pelo SUS. Os pacientes que vão para lá são todos
agendados, têm hora marcada e mantêm uma relação muito forte com
as unidades básicas de saúde da região de Belo Horizonte. Então, é
oferecido à população um atendimento humanizado, que dá dignidade
às pessoas, já que, ao chegarem ao local de atendimento, serão bem
tratadas por funcionários, enfermeiras, médicos, enfim, pelos
profissionais da saúde. Gostaríamos que esse atendimento fosse a
realidade do SUS em todo o País. Destacamos que há equipamentos
de qualidade.

É interessante ressaltar essa parceria, especialmente tendo em vista
o momento de dificuldades por que passa o País. Como se sabe, o
setor público apresenta problemas; a área de saúde, como sempre
denunciamos, está vivendo uma crise enorme, principalmente
considerando-se a grande escassez de recursos. Diante disso, essas
parcerias são muito louváveis, saudáveis, porque vêm somar a
condição, o poder do serviço público à disponibilidade financeira de
entidades particulares, que também visam a oferecer um atendimento
de bom nível à população.

Como vimos hoje, o Prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel,
salientou a importância desse evento para a área de saúde em Belo
Horizonte. Daqui a pouco haverá a inauguração do Cardiominas, que
será o maior ambulatório de especialidades de Belo Horizonte.
Todavia, o da Unifenas se apresenta também como um dos grandes
centros de atendimento especializados da Capital mineira.
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Lembro, ainda, Sr. Presidente - já que, no início, participei muito do
processo de criação da Faculdade de Medicina da Unifenas de Belo
Horizonte -, as dificuldades que tivemos de vencer, pois havia dúvida
quanto ao fato de a faculdade ser ou não viável, visto que já existiam
muitas faculdades. Pensava-se: mais uma faculdade; qual o
significado disso? Todas as questões foram expostas. Muitas vezes,
deparávamos com o antagonismo das entidades de classe, a exemplo
do sindicato dos médicos, do CRM. O pessoal da Unifenas, com muita
garra, foi vencendo todas as dificuldades de forma gradual, a fim de
que essa casa de ensino médico fosse adiante. A Unifenas mostrou-
se valente, visto que, em boa hora, escolheu um sistema pedagógico
inovador, um currículo novo chamado Aprendizagem Baseada em
Problemas, cuja sigla é PBL. Então, pela primeira vez, trouxe para
Belo Horizonte um ensino dessa natureza, apesar de todas as
dificuldades. Conforme sabemos, implantar uma faculdade com um
currículo novo, contando com uma assessoria bastante especializada
nesse sistema, como a que veio de Fortaleza, é realmente um desafio.

Mas o desafio foi vencido graças ao empenho, à disposição e à
vontade de vencer e oferecer um ensino de boa qualidade. Isso está
acontecendo desde a sua inauguração, há mais de quatro anos, até
agora.

A faculdade, finalmente, foi reconhecida. Venceu todos os trâmites
legais da melhor maneira possível, foi reconhecida com méritos e
louvor. Hoje está aí como uma realidade no panorama do ensino
médico de Minas Gerais, especialmente o de Belo Horizonte.

Sr. Presidente, gostaria de cumprimentar a Unifenas por poder
entregar à população de Belo Horizonte o ambulatório já funcionando,
com 2 mil consultas especializadas por mês. Os exames, até por
imagens, são feitos ali, tudo com muito conforto para a população. O
convênio se inicia com essas 2 mil consultas mensais.

Cumprimento a Prefeitura de Belo Horizonte, o Prefeito Fernando
Pimentel, o Secretário Helvécio Magalhães e sua equipe pela
disposição e pela sensibilidade que tiveram no encaminhamento
dessa questão, que me parece muito útil para a população de Belo
Horizonte.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.
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* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Gostaria de cumprimentar a todos e a
todas. Mais uma vez volto à tribuna para mostrar a triste realidade da
população mineira em relação à conta de energia elétrica da Cemig,
que praticamente detém o monopólio em Minas Gerais, com o ICMS
mais caro do Brasil. Contando a cobrança por dentro, o imposto chega
a mais de 47%. É a mais alta de todos os Estados da Federação.

Temos dados de pesquisas que saíram em diversos jornais que
apontam que a energia elétrica é o que mais pesa hoje no orçamento
doméstico. Esta semana, os jornais “Estado de Minas”, “Hoje em Dia”
e “O Tempo” apresentaram uma pesquisa realizada pela Federação
do Comércio de Minas Gerais mostrando que o item que mais pesa no
bolso do mineiro é a conta de luz, de energia elétrica, que está um
valor absurdo, astronômico.

Aqui temos: “A conta de luz representa quase 22% do gasto total
das famílias de Minas Gerais. É mais caro que o gasto com
alimentação e higiene juntas, que somam 19,88%. O gasto com a
energia elétrica é também maior que os gastos com água, com
telefone fixo e com telefone celular. São maiores que os gastos com
planos de saúde, que já são muito caros. São mais caros ainda do
que os gastos realizados com lazer e remédios somados”. Juntando
todas as despesas de telefones fixo e celular, planos de saúde, lazer e
remédio, essas despesas ainda são menores do que as despesas
efetuadas pelo consumidor em relação à conta de energia elétrica.

Temos aqui um demonstrativo que sempre gosto de apresentar, sem
considerar o nosso ICMS. Em Minas Gerais, nossa conta é 17% mais
cara do que na Bahia, 30% mais cara do que no Ceará, 31% mais
cara do que no Espírito Santo. A energia elétrica em Minas Gerais é
36% mais cara que no Rio de Janeiro, 47% mais cara do que em
Goiás, 48% mais cara do que no Rio Grande do Sul, 73% mais cara
que em Brasília, 76% mais cara que em São Paulo - recentemente, a
Eletropaulo diminuiu os valores -, e mais que o dobro que no Estado
do Amapá. Esses valores são referentes apenas a tarifas residenciais
de distribuição de energia, sem contar os impostos e encargos.
Deputado Getúlio, somente de impostos e encargos o cidadão paga
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62% na conta de energia. Por exemplo, numa conta de R$100,00,
pagam-se R$62,00. Tiradentes está remoendo no túmulo, porque foi
esquartejado por 20% cobrados pela Coroa. Somente na conta de
energia elétrica o cidadão paga três vezes mais.

De fato, a carga tributária no nosso país é medida confiscatória e,
em Minas Gerais, não fica atrás. O Governador enviou a esta Casa
projeto de lei reduzindo o imposto de vários setores, entre eles os de
leite, álcool, combustível, material de construção civil e equipamentos
de saúde. Ressaltamos que, infelizmente, esse impacto não atingirá o
bolso do consumidor, que é quem interessa.

O primeiro projeto protocolado nesta Casa foi nosso. Após o término
da posse dos Deputados, por volta de 3, 4 horas da tarde, fui para a
fila nessa salinha, com o objetivo de protocolar as proposições. Não
solicitei a nenhum assessor que fizesse isso. Fui eu que esperei até
às 8 horas da manhã do dia seguinte para pedir os protocolos. Sou o
Deputado que mais tem projetos tramitando nesta Casa - são cerca de
100. Fiz questão de que o primeiro deles tratasse da diminuição do
ICMS do álcool de 25% para 12%. Em São Paulo, é de 12%; em
Goiás, 15%. Como podemos competir com os outros Estados?
Grande número de empresas sai do nosso Estado e vai para outros,
porque elas não agüentam a carga tributária daqui, que é
pesadíssima.

A energia elétrica penaliza muito o consumidor, que acaba pagando
duas vezes a conta e, às vezes, os produtos. As empresas repassam-
lhe o valor altíssimo da conta.

Infelizmente, o primeiro projeto que apresentei não foi aprovado. O
Governador enviou outro a esta Casa, diminuindo o imposto apenas
para as usinas de álcool, o que, infelizmente, não ajudará nem o
consumidor nem os usineiros. A medida apenas facilitará a questão
dos transportes, porque diminuirá a sonegação. As usinas, que
tiravam nota em São Paulo ou outros Estados, passarão a fazê-lo
aqui, tendo em vista a redução da alíquota. Quem ganhará com isso?
Os cofres públicos, em razão da redução da sonegação dos impostos,
o que aumenta a arrecadação. Essa medida poderia indicar a
contrapartida necessária para reduzir o preço na bomba do posto de
gasolina. Dessa forma, compensaria os proprietários de veículos com
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motor “flex”, que abasteceriam com álcool em vez de gasolina. Hoje,
isso não vale a pena. Se o nosso projeto fosse aprovado, certamente
o preço do álcool na bomba seria reduzido, beneficiando os
consumidores.

Outro projeto que é muito polêmico diz respeito ao aumento do valor
da telefonia, que penaliza ainda mais o bolso do contribuinte. Às
vezes as pessoas pensam que o imposto diminuirá. O jornal “O
Tempo” noticiou: “Benefício do álcool não chega ao consumidor.
Governo reduz a alíquota de 25% para 12% apenas para transações
entre usinas e distribuidoras, para melhorar a competitividade mineira
e aumentar a arrecadação dos cofres públicos. Porém, o benefício
não atingirá o bolso do cidadão mineiro.”.

Mas o aumento da telefonia vai chegar e vai penalizar o cidadão. Vai
aumentar de 18% para 25%, para quem utiliza as técnicas mais
modernas em relação ao serviço telefônico, como, por exemplo,
internet, VoIP e vários outros sistemas, aumentando o valor de 18%
para 25%, e isso nós não podemos permitir. Temos de nivelar por
baixo.

Hoje, o ICMS das operadoras normais de telefone fixo e celular é de
25%, mas tem de diminuir para 18%, para também diminuir o valor
repassado ao consumidor. Não se tem de nivelar por cima, olhar
quem paga menos nos sistemas que utilizam internet e passar o valor
para 25%.

Isso penaliza muito o consumidor, por isso não podemos aceitar.
Aliás, já apresentamos emendas com esse objetivo.

Da mesma forma que lutamos e saímos vitoriosos em relação à
Taxa de Incêndio, que ia penalizar todas as residências no Estado de
Minas Gerais, mas conseguimos impedir a sua cobrança, após mais
de um ano de briga, assim como também fizemos em relação à taxa
para chamar a polícia, também vamos brigar para não permitir que
seja aumentado o valor da telefonia no Estado de Minas Gerais
aumentando-se o ICMS.

Em relação à conta de luz, existem vários projetos. Aliás, gostaria de
conclamar o conjunto dos Deputados desta Casa, já que existem 21
projetos de lei que propõem alterações na legislação tributária, e
muitos deles são bastante importantes. Trata-se de projetos de vários
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Deputados, tanto da Situação quanto da Oposição. O meu desejo é
reunir todos esses Deputados para apresentar emendas em relação a
esse projeto do Governador e, quem sabe, num só projeto, fazer um
verdadeiro pacote, desonerando o consumidor, as microempresas e
as pequenas empresas.

Em relação à energia elétrica, é bom lembrar que Minas Gerais
cobra a energia mais cara do Brasil, graças aos enormes reajustes
dos últimos anos, que fizeram praticamente dobrar o valor da energia.
Só neste governo, a energia elétrica subiu mais de 100%; nos últimos
10 anos, subiu mais de 500%. Não podemos comparar esse aumento
com nenhum índice, como, por exemplo, com o IGP, que mede a
inflação, porque ele está muito acima da inflação.

Antes de conceder aparte ao Deputado Padre João, gostaria de
ressaltar que a companhia de energia do Estado de Goiás, a Celg,
baixou o valor de sua energia quando do processo de revisão tarifária,
assim como os Estados de São Paulo e Paraná. Por isso, vamos
brigar muito, ao lado de todos os movimentos organizados, para que,
no ano que vem, durante o processo de revisão tarifária, haja a
possibilidade de baixar o valor da energia mais cara do Brasil, pois
não existe nenhuma justificativa para isso, dado que o Estado de
Minas Gerais é um dos Estados que mais produzem energia.

É bom lembrar que vendemos energia para outros Estados. Por que
a energia em outros Estados é mais barata que no Estado de Minas
Gerais? Qual a justificativa? É fácil responder, uma vez que estamos
pagando pela expansão da Cemig, porque ela está comprando ações
em vários outros Estados, como, por exemplo, da Light, no Rio de
Janeiro, e da Eletropaulo Metropolitana, em São Paulo, e em vários
outros Estados. E aí ela joga a conta para o consumidor, para as
pessoas mais pobres pagarem, uma vez que esses valores são
jogados na planilha de custo.

Dessa forma, quando a Aneel vai fazer o processo de análise do
pedido de aumento, que é anual, ela se utiliza de uma lista em que
constam os vários números e dados relativos aos gastos feitos pela
Cemig, de Minas Gerais, em relação à expansão da companhia em
outros Estados, e quem paga a conta é o consumidor de Minas
Gerais, o que é injusto; isso não podemos aceitar, uma vez que
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penaliza o consumidor.
O Deputado Padre João (em aparte) - Gostaria de parabenizar V.

Exa. por essa luta, que não é de hoje, na tribuna, e destacar o projeto
de lei de iniciativa popular que tramita nesta Casa e que se refere à
garantia da gratuidade de 100kW de energia para as famílias de baixa
renda. Trata-se de um projeto que está parado, portanto, espero
contar com o empenho da nossa Líder e dos demais Deputados, na
cobrança da tramitação desse projeto.

Destaco ainda que, além de a nossa energia ser a mais cara, muito
me preocupa também a qualidade do trabalho dos funcionários da
Cemig, já que ela terceiriza os seus serviços para algumas empresas,
já bem carimbadas, que ainda repassam esses serviços para outras
empresas, o que faz com que aumente o número de mortes e
acidentes de trabalho com os funcionários da Cemig. Ou seja, é uma
energia que deveria ser limpa, mas que está custando a vida de
muitos trabalhadores.

Parabéns a V. Exa. pelo trabalho de denúncia sobre o preço da
nossa energia, que é a mais cara do Brasil. Ora, sendo a energia do
Brasil a mais cara do mundo, a energia mais cara do mundo é a de
Minas Gerais, um Estado que já produz muita energia elétrica e onde
centenas de barragens estão para ser construídas - ou seja, mais
hidrelétricas -, mas para quê? Para que essa energia, se aqui se tem
priorizado o lucro e não a qualidade do serviço e o compromisso
social? Parabéns.

O Deputado Weliton Prado - Agradeço ao Deputado Padre João,
que falou a mais pura verdade: nossa energia é das mais caras do
mundo. O Deputado fez também uma cobrança importantíssima: esse
é um projeto de iniciativa popular, e projetos com o mesmo teor, para
famílias de baixa renda, com demanda de até 35kW, já foram
aprovados em outros Estados. Por que, então, no Estado de Minas
Gerais nada saiu até agora?

Essa é, portanto, uma cobrança permanente que fazemos, assim
como cobramos a diminuição do ICMS, que em Minas chega a 47%. É
uma luta dura, mas não temos medo e não nos vamos intimidar.
Sabemos que é uma empresa poderosíssima, que tem um
faturamento astronômico: só nos primeiros três meses deste ano, seu
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faturamento foi de mais de R$400.000.000,00.
Antes de encerrar, gostaria de falar sobre os recursos que o governo

federal tem destinado ao Estado de Minas Gerais, especialmente ao
Triângulo Mineiro. Minas Gerais nunca recebeu tanto recurso do
governo federal como no governo Lula, que realmente está
contemplando este Estado. Para dar um exemplo, em 2006, foram só
para Uberlândia R$170.000.000,00, para a Prefeitura, a UFU,
entidades, obras e programas. Até 2010, será feito um investimento
em infra-estrutura de mais de R$1.000.000.000,00, com o conjunto de
viadutos do Parque do Sabiá, a travessia para acesso aos Bairros
Tibery e Custódio Pereira, passarelas, duplicação da BR-365, no
entroncamento com a BR-050. Terminando, em Minas Gerais o Bolsa-
Família beneficia mais de um milhão de famílias ou mais de 4 milhões
de pessoas. No Bolsa-Família, são investidos mais de
R$2.000.000.000,00; só em Uberlândia, são mais de R$10.000.000,00
ao ano, com atendimento a mais de 24 mil famílias. Também há a
reforma da Igreja do Rosário, a retomada da construção do Teatro
Municipal e as obras de infra-estrutura do PAC, com um financiamento
de R$16.000.000,00. Na área da saúde, foram, só em 2006,
R$97.000.000,00 de recursos do governo federal para ajudar na
construção da UAI São Jorge; também foram mais de R$2.000.000,00
para a merenda escolar. E mais de R$30.000.000,00 devem ser
liberados para a construção de casas populares no Jardim Célia, num
total de 1.136 casas.

Quero agradecer a atenção, ressaltando o montante dos recursos do
governo federal para todas as regiões do Estado de Minas Gerais: o
governo do Estado nunca recebeu tantos recursos do governo federal.
Finalmente, ressalto a nossa luta pela diminuição do valor da energia
elétrica da Cemig, umas das mais caras do Brasil. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, vou começar minha manifestação desta tribuna mandando
um recado para o meu caro amigo Deputado Durval Ângelo. Ontem
tive de me ausentar para uma audiência com o Sr. Governador e perdi
a votação do Projeto de Lei no 1.182, em que tínhamos acertado
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abranger não apenas as pessoas com mais de 70 anos com o direito
prioritário de recebimento de precatórios do Estado, mas também os
herdeiros de pessoas que já tenham falecido - que sua esposa, seu
esposo ou seus filhos tenham também, em termos cronológicos, a
antecipação do recebimento do precatórios.

No entanto, o Plenário definiu por votar sem as emendas,
especialmente sem a Emenda no 5, que resumia as demais. Peço,
então, ao companheiro Durval Ângelo que, no momento em que a
Comissão de Fiscalização Financeira for emitir o seu parecer,
estejamos juntos na defesa da redução da idade para acima de 65
anos - não mais de 70 anos - e que conste no texto, de forma muito
clara, essa observação sobre o credor originário - aquele que tenha
morrido, cuja mulher já tenha morrido e cujos herdeiros estejam
aguardando até hoje o pagamento de seus precatórios. Pudemos
concordar nisso e vamos trabalhar juntos no Projeto de Lei no 1.182,
pedindo ao Deputado Lafayette de Andrada que inclua em seu
relatório aquilo sobre o que já tínhamos conversado e combinado para
melhorar a vida dos servidores públicos que são herdeiros desses
precatórios.

O segundo assunto que me traz aqui é que, na reunião de ontem
com o nosso Governador Aécio Neves, conseguimos um êxito um
pouco maior que o que havíamos anunciado para a área de saúde
para o Município de Teófilo Otôni. O Governador já tinha
disponibilizado R$5.000.000,00 para ajudar a resolver os graves
problemas de saúde daquela macrorregião, e agora os recursos
subiram para R$9.000.000,00. No dia 16 de outubro, o Secretário
Marcus Pestana deverá ir a Teófilo Otôni para estabelecer o
relacionamento daquela Prefeitura com o consórcio de saúde da
região do Mucuri, e R$9.000.000,00 serão alocados. No depoimento
do próprio Secretário, o problema daquela região transformou-se no
mais grave problema de saúde macrorregional do Estado de Minas
Gerais, com três hospitais desativados, o pronto-socorro funcionando
apenas precariamente, com falta de medicamentos e instrumentos e
uma desorganização fantástica. Tal situação ensejou nosso apelo
nesta Casa para que não eu, que sou de lá, mas sim a Comissão de
Saúde, comandada por companheiros de vários partidos políticos, lá
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estivessem. Comandados pelo Presidente Carlos Mosconi, eles foram
lá - ninguém do meu partido político nem adversário da Prefeita.
Fizeram o levantamento e verificaram que a situação da região
Nordeste de Minas, capitaneada por Teófilo Otôni, tem a pior situação
de saúde de todo o Estado de Minas Gerais. O governo de Minas
investirá na região para ajudar nossa Prefeita e a região por meio do
consórcio intermunicipal de saúde. São investimentos da ordem de
R$9.000.000,00.

Para que tenham idéia do que esse valor representa, basta dizer
que a receita do SUS da cidade é pouco mais de R$1.000.000,00. A
receita total do Município é da ordem de R$13.000.000,00 ao ano, e o
governo do Estado entra sozinho com R$9.000.000,00 de imediato -
R$2.000.000,00 para a construção do hemocentro; R$2.000.000,00
para o projeto Viva Vida; pouco mais de R$600.000,00 para reforma e
ampliação do pronto-socorro do hospital municipal; e R$4.500.000,00
do Pró-Hosp para ajudar a estrutura ainda mais o Hospital Santa
Rosália, o único que, praticamente, está funcionando na cidade.

É muito gratificante poder comunicar ao povo da macrorregião de
Teófilo Otôni que o Governador nos ouviu e nos assistiu. O Secretário
Marcus Pestana estará lá, no dia 16 de outubro. E ainda hoje
discutiremos com o Sr. Luiz Caram outras medidas que serão
tomadas, além de medicamentos que o Estado tem enviado para
atender a população mais carente de Teófilo Otôni.

Sr. Presidente, aproveito este espaço para cumprimentar a equipe
técnica do Governador, e sobretudo esse Governador, pela decisão.
Desde o início do primeiro mandato do Governador Aécio Neves,
havíamos pregado a necessidade de Minas Gerais reduzir algumas
alíquotas do ICMS para não perder competitividade com os demais
Estados brasileiros. Defendíamos isso nos setores do leite e da carne.
Havia 36 frigoríficos fechados no Estado e precisávamos fazê-los
funcionar. Também na área de pedras preciosas, que é praticamente
dinheiro vivo, mas a tributação fazia com que nada menos que
US$1.500.000.000,00 fossem contrabandeados por ano. Houve uma
redução para praticamente zero dessa alíquota. Houve também
redução para quase zero, e até zero em alguns casos, da alíquota dos
produtos da cesta básica de alimentos para a população mais carente.
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E, agora, algumas medidas importantes. Lamentavelmente, algumas
pessoas encontram defeito até na benesse.

Meu querido companheiro Weliton Prado diz que o consumidor
continuará pagando mais pelo álcool; que a redução do imposto para
12% não beneficia ninguém. Ora, como não beneficia? Beneficia, sim,
Weliton. Claro que as distribuidoras, tendo sua carga tributária
reduzida, ao repassarem para os postos de gasolina, também
negociarão e reduzirão esses preços ao consumidor final. Essa grita é
inconseqüente e desarrazoada, e é feita também pela imprensa. Está
aqui a manchete do “Diário do Comércio”, que diz mais ou menos o
que disse o Weliton Prado, e não está correto. Claro que haverá
negociação dos distribuidores com os postos de gasolina para a
redução do preço do álcool na bomba. “Estado se arma para enfrentar
a guerra fiscal”. Estamos preconizando isso desde o princípio do
primeiro mandato do Governador Aécio Neves. Guerra é guerra. Os
demais Estados sufocam Minas Gerais, que deveria equiparar as suas
alíquotas.

Vem agora o pacote de bondade, e nele, infelizmente, há pessoas
que nunca estão satisfeitas. Quando era rapazola, ainda criança,
dizia-se que os mal-humorados e os insatisfeitos deveriam tomar
todos os dias uma dose de sal de frutas Eno. Não sei se esse sal de
frutas ainda recupera o bom humor, mas é preciso que as pessoas
comecem a falar do que é positivo, daquilo que é real, aquilo que está
acontecendo. O pacote que chegou a esta Casa, essa nova legislação
em que o Governador manda reduzir alíquotas em até 60% em vários
setores da atividade econômica, beneficia um universo enorme de
pessoas. Há uma renúncia fiscal de R$76.000.000,00. É preciso que
se destaque aquilo de bom que o governo faz. Não é somente jogar
pedra, dizer que está errado, que é preciso fazer mais. Claro que é
preciso fazer mais.

Nesta semana o governo federal lutou como um doido para
conseguir manter a CPMF de 0,38%, e conseguiu aprová-lo na
Câmara ontem, à noite. O PT não pode ter dois discursos: combater a
tarifa de energia elétrica aqui e defender a CPMF lá. São dois
discursos completamente diferenciados, e é preciso que haja uma
lógica no nosso comportamento. O governo precisa da CPMF?
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Precisa. É um momento importante? É um momento importante. O
governo promete dar alguma compensação no próximo ano? Promete.
É possível confiar no governo? Não sei. Não sei se se pode confiar
que ele reduzirá. Da minha parte, entendo que, se você mantiver a
CPMF mas reduzir a carga tributária sobre os salários, o nível de
emprego no nosso país ficará melhor. Assim reduziremos os encargos
trabalhistas sobre cada empregado e, claro, legitimaremos e
legalizaremos milhares e milhares de empregos que hoje estão na
informalidade. Abriremos oportunidades para mais pessoas trabalhar.
É muito importante, mas até que ponto é possível confiar no governo?
Por que temos de fazer um discurso diferenciado para elogiar apenas
quem é do nosso partido? Não, não me comporto assim. O meu
partido dá suporte ao governo Lula, e aqui damos suporte - eu dou
suporte aberto ao Governador Aécio Neves, pois entendo que ambos
fazem um governo muito bom para Minas e para o Brasil. Entendo até
que há necessidade de pensarmos, como disse aqui certa vez, em
parar de bater em um e em outro. Chega de fustigar!

Há muito tempo, Minas não tem um governo tão sério, tão
equilibrado como tem hoje com o Dr. Aécio Neves. O Brasil está feliz e
satisfeito com o Lula, embora as chamadas elites reclamem, queixem-
se desse ou daquele tratamento. Ambos estão acima do bem e do
mal. Estão muito bem, muito bem avaliados, e é preciso que nos
contenhamos em nossos comportamentos. Claro que ao parlamentar
cabe o direito e o dever de fiscalizar. O direito e o dever de dizer
aquilo que está errado, mas, no momento em que se faz a coisa boa,
é preciso elogiar, é preciso cumprimentar. O Governador finalmente,
depois de resistir muito a entrar na guerra fiscal... É preciso observar
que existe um princípio republicano importante de não querer fazer
guerra fiscal com os demais Estados brasileiros. O governo resistiu
até esta semana a entrar na guerra fiscal. Durante o seu primeiro
mandato, resistiu à necessidade que o Estado tinha de se defender
frente a Goiás, Mato Grosso do Sul, que dão estímulos diferenciados
e esvaziam a economia de Minas Gerais, gerando dificuldades para
nossa economia e para a direção dos nossos empregos.

E, claro, é preciso avaliar também o aspecto da Lei de
Responsabilidade Fiscal, que exige, para dar isenção ou redução de
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tributo, a compensação da outra parte - a compensação está no bojo
do próprio projeto.

Sr. Presidente, estou aqui para dizer, de forma bastante clara, que
esse projeto do Sr. Governador terá todo o meu apoio e minha defesa
sistemática no Plenário desta Casa, pois é um pacote de bondade que
precisa ser elogiado, além de receber o suporte de nós,
parlamentares. Estamos começando uma fase nova. Minas está
crescendo quase o dobro do que cresce o Brasil, pela mentalidade
nova que se implantou neste Estado, e certamente, com esse pacote
fiscal, com a redução de tributos em várias áreas, em até 60%,
teremos um momento diferenciado nessa nova fase do governo Aécio
Neves.

Gostaria, Sr. Presidente, de finalmente ressaltar que esta Casa tem
trabalhado no sentido de buscar o consenso das várias matérias que
discutimos e de elogiar, aqui, a Oposição, que tem contribuído para
isso. O discurso é um pouquinho mais acalorado, diferenciado e, às
vezes, até insincero quanto a algumas críticas pesadas sobre alguns
assuntos, mas é preciso reconhecer que a Oposição tem contribuído
de forma muito positiva para o estabelecimento do consenso e para a
busca de soluções para Minas Gerais. E isso se deve à pacificação
desta Casa. Graças ao entendimento, à compreensão dos Deputados
da Situação e da Oposição, Minas está alcançando esse êxito
fantástico em sua administração. O Governador tem o suporte da
Assembléia e pode fazer não apenas o choque de gestão, que é algo
antigo, mas um avanço mais sistemático de suas atuações.
  É importante fazermos esse destaque, Sr. Presidente, e dizer, alto e
bom som, que Minas está passando por um momento excelente.
Minas tem um governo de equilíbrio fiscal, eficiente, eficaz, produtivo,
e certamente nós, mineiros, de todos os partidos políticos, temos de
ficar atentos em relação à preponderância de São Paulo sobre o
Brasil. Este é o momento de nos preocuparmos. Minas precisa se unir
para evitar que São Paulo continue mandando no Brasil, dirigindo os
destinos da pátria brasileira. Chegou o momento de Minas Gerais
ascender, de forma definida e determinada, com o conjunto de seus
parlamentares e lideranças, buscando uma convergência para
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chegarmos à Presidência da República. São Paulo está lá há 16 anos.
Está na hora de Minas chegar ao governo federal.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Com a palavra, o
Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, ocupo a tribuna da Assembléia para tratar de um assunto
que tem suscitado polêmica, propostas e opiniões, às vezes
contraditórias. Queria trazer aqui minhas convicções e também
algumas propostas sobre o assunto que possam ter repercussão aqui,
na Assembléia. Trata-se da proposta de fim do voto secreto nas casas
legislativas.

Sempre que uma votação polêmica mobiliza a sociedade, traz algum
tipo de repercussão negativa ou atinge as pessoas, logo as propostas
de votação secreta que estão nas casas legislativas ganham um
destaque momentâneo, e muitas vezes não se concretiza o objetivo
maior de aprová-las. Na minha opinião, devíamos extinguir um
mecanismo que hoje a democracia brasileira já não mais comporta.

Não vejo, sinceramente, em nenhuma situação, argumento plausível
para que o voto não seja rigorosamente o voto aberto. Ao analisar um
veto, por exemplo, cabe ao parlamentar posicionar-se, se concorda ou
não com a posição emitida, no caso do Estado, pelo Governador. No
caso de uma cassação de mandato, não vejo também nenhum motivo.
Se o parlamentar tem acesso às informações, aos processos, ele
forma o seu juízo e assume sua posição. O representante que,
através do sufrágio, recebe delegação da população a atuar em seu
nome, em seu favor, em seu interesse, tem todo o direito de saber
como o seu parlamentar está votando.

Então queria dizer, primeiro, que fiquei feliz com a votação do
Senado, que aprovou proposta do Senador Tião Viana, do PT,
acabando com o expediente do voto secreto. Mas queria ir além.
Tramita nesta Assembléia Legislativa uma Proposta de Emenda à
Constituição nº 21/2007, do nobre Deputado Sargento Rodrigues,
proposta esta que tive a honra de endossar e assinar. Essa proposta
já tem uma comissão especial designada pelo Presidente desta Casa,
que está aguardando a eleição do seu Presidente. Desta tribuna,
solicito aos Líderes desta Casa e ao Presidente, Deputado Alberto
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Pinto Coelho, que agilizem a instalação, a eleição do Presidente
dessa comissão que examinará a proposta de emenda à Constituição,
para que possamos já entrar no debate do seu conteúdo; ela avança
porque propõe mecanismo de extinção de voto secreto em alguns
casos.

Queria aqui deixar a minha contribuição. A proposta de emenda à
Constituição, do Deputado Sargento Rodrigues, que vários
parlamentares assinamos, ainda estabelece o voto secreto em alguns
casos: cassação e exoneração de Procurador. Acredito que
poderíamos estender, no debate dessa proposta de emenda à
Constituição, a eliminação do voto secreto para todas as situações -
todas elas. Dessa maneira, estaríamos caminhando no sentido de
maior transparência dos atos dos parlamentares diante de seus
representantes, do seu eleitorado e da população de forma geral.

Então, eu queria aqui, primeiro, de maneira muito objetiva, externar
essa posição. Temos que extinguir o voto secreto em todas as
situações. Não podemos conviver com parlamentares se escondendo
atrás de uma falsa autonomia, de uma proteção em relação ao
Executivo ou a um colega. Não acho correto, em nenhuma situação, o
parlamentar esconder sua posição política. Se quer discordar do
Governador, que discorde, que assuma sua posição diante do
Governador. Se quer se preservar ou preservar uma amizade, um
coleguismo ou um companheirismo, que o faça no campo privado,
mas não no campo público. O campo público é o do debate das
idéias, dos posicionamentos e dos procedimentos que devem seguir
os critérios da transparência.

Então, discordo dos que defendem o voto secreto como se fosse
uma defesa da prerrogativa parlamentar. Defesa diante de quem? O
maior interessado na ação do parlamentar não é ele próprio, mas
quem o elegeu. O mandato é exercido em nome de quem o elegeu. O
mandato não é exercido para agradar o Prefeito, o Governador ou o
Presidente da República. Se assim fosse, não seria apenas no caso
do veto, mas qualquer projeto teria votação secreta. Muitas vezes o
que ocorre é que o parlamentar, no voto aberto, vota de acordo com a
consciência, de acordo com os interesses da população. Muitas vezes
é aplaudido das galerias, seu nome sai no jornal. O Deputado vem à
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tribuna, faz a defesa do projeto, às vezes combinado com o Executivo,
que veta o projeto. A votação, nesse caso, é secreta. Na votação
secreta ninguém sabe o voto do Deputado e, sendo assim, ele vota de
acordo com os interesses do Executivo. Com isso, a população é
enganada porque não tem o acompanhamento correto de quem votou
o quê. Isso é ruim para a democracia e para o próprio Parlamento,
principalmente naquelas votações polêmicas. Esse é um instrumento
de controle do Poder Executivo sobre o Poder Legislativo. O Poder
Legislativo não pode ser sucursal do Poder Executivo.

Sr. Presidente, existe uma proposta de emenda à Constituição para
acabar com o voto secreto na Assembléia de Minas em várias
situações. É a Proposta de Emenda à Constituição nº 21/2007, de
autoria do Deputado Sargento Rodrigues. Eu sou co-autor dessa
proposta, como outros parlamentares. Então, a Assembléia poderia
agilizar esse processo, promover esse debate, se seria em todas as
situações ou em algumas. Esse debate vai agora para a Câmara dos
Deputados. Tenho uma dúvida jurídica sobre se a Assembléia precisa
aguardar a votação no Congresso. Acredito que não, acredito que
temos autonomia para definir essa questão, e acho que seria
importante definir. Se tivermos que esperar o Congresso, poderíamos
agilizar. A comissão especial já foi designada e está aguardando a
eleição do Presidente.

Tenho muito receio, pois, quando esses assuntos polêmicos vêm à
tona, as iniciativas proliferam. Depois, eles vão saindo da imprensa,
voltam para a gaveta, caem no esquecimento, fica tudo como dantes,
e nada é votado. Assim como está sendo a reforma política no
Congresso Nacional.

Por fim, Sr. Presidente, nos 2 minutos que me restam, gostaria de
registrar a nossa tristeza e indignação com o atentado sofrido pelo
jornalista Amaury, do “Estado de Minas”, no entorno do Distrito
Federal, na Cidade Ocidental, no exercício da sua profissão,
trabalhando numa matéria que abordava questões relacionadas ao
tráfico de drogas naquela região. De maneira fria, ele foi alvejado.
Três tiros lhe foram dirigidos e, felizmente, só um o atingiu, numa
região não letal. O governo federal, a Polícia Federal e os órgãos de
segurança do Distrito Federal devem agir com muito rigor. A imprensa
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deve ter todas as condições de exercer o seu democrático papel da
denúncia, da informação, da defesa dos interesses do cidadão. É
muito ruim quando nos defrontamos com o fato de um profissional ser
atingido no exercício do seu trabalho, por estar apurando questões
que podem municiar melhor a segurança pública, resultar em uma
ação mais efetiva das polícias e da sociedade.

Sr. Presidente, gostaria que constasse, nos anais desta Casa, a
nossa solidariedade ao jornalista, aos seus familiares e à empresa em
que presta seu dedicado trabalho - o jornal “Estado de Minas” -,
porque o exercício livre e soberano da imprensa é um papel
fundamental na democracia brasileira.

Concluo convocando todos os Líderes de partidos para agilizar a
votação da Proposta de Emenda à Constituição nº 21/2007,
aperfeiçoando-a e eliminando o mecanismo de voto secreto em todas
as situações nesta Casa. Muito obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gustavo Valadares.

O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e
Srs. Deputados, serei breve; apenas dois assuntos me trazem a esta
tribuna. O primeiro deles é que ontem, quarta-feira, no Plenário, um
pouco antes de se iniciar a reunião ordinária, encontrei-me com o Sr.
Renato Viana, estudante da Universidade Salgado de Oliveira, no
Bairro Nova Floresta, em Belo Horizonte, que me entregou um
informativo, que passo a ler. (- Lê:)

“Prezados senhores, informamos que amanhã estaremos realizando
uma manifestação pública na porta da Universidade Salgado de
Oliveira - Universo -, no Bairro Nova Floresta, em Belo Horizonte, cujo
Reitor é o Exmo. Sr. Senador da República Wellington Salgado.
Estaremos realizando um abaixo-assinado em repúdio ao voto do
Senador em favor da absolvição do Exmo. Sr. Renan Calheiros,
Presidente do Senado. Estaremos reunindo com todos os alunos da
Universidade, com a presença da imprensa escrita, juntamente com
as emissoras de televisão e rádio(...).

Solicitamos a manifestação de apoio ao nosso ato de cidadania para
que, em nosso país, não haja mais impunidade e injustiça.” Assinado
pelo Sr. Renato Viana.

Assumi com ele o compromisso, Sr. Presidente, de ler esse
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informativo da tribuna da Assembléia. Não pude fazê-lo ontem, pois
tive uma audiência fora das dependências desta Casa, mas o faço
hoje. Ainda há tempo, porque essa manifestação será feita na tarde
de hoje, às 18 horas, na porta da universidade. Disse-lhe que essa
manifestação vinha a calhar, porque se trata de um assunto que é
muito importante para todos nós, mineiros.

É de se estranhar, e me deixa até certo ponto indignado, que nós,
mineiros, com uma das melhores tradições da política do País,
tenhamos, entre os três Senadores que nos representam no Senado
da República, em Brasília, um Senador que não conhece Minas
Gerais.

Respeito, e muito, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o
PMDB. Tenho uma admiração pessoal pelo Senador Hélio Costa, hoje
Ministro das Comunicações, mas não posso admitir que hoje o Estado
de Minas esteja sendo representado por um cidadão que não foi
votado pelo eleitor mineiro e que não conhece Minas Gerais, muito
menos a sua Capital. Para ilustrar o que falo aqui, neste momento, se
qualquer um de nós marcar um encontro amanhã com esse Senador
Wellington Salgado na Praça Sete, tenha certeza, Sr. Presidente, que
ficaremos sozinhos, tomaremos um chá de cadeira, pois ele não
conhece a referida Praça em Belo Horizonte. Aliás, como disse, não
conhece Belo Horizonte, Minas Gerais e, acredito, não conhece o
sentimento pelo menos da maioria de nós, mineiros, e a forma como
fazemos política.

Este é, então, o primeiro assunto que me traz a esta tribuna, na
tarde de hoje: a indignação por um Senador que nem voto recebeu do
povo mineiro e que muito menos conhece o Estado que representa no
Senado da República. O outro assunto, Sr. Presidente, diz respeito a
uma questão da segurança pública.

Tive, há pouco, uma conversa rápida com o Deputado Sargento
Rodrigues, Presidente da Comissão de Segurança Pública da
Assembléia Legislativa, que me informava ter sido procurado pelas
torcidas organizadas para realizar uma audiência a respeito da
violência nos estádios em Minas Gerais. Trata-se de uma iniciativa
louvável das torcidas organizadas. Isso é importante para, cada vez
mais, diminuirmos os excessos praticados por alguns vândalos que
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freqüentam os estádios, principalmente o Estádio Magalhães Pinto, o
Mineirão, aqui, em Belo Horizonte, e para conseguirmos voltar a levar
a família mineira aos estádios e ao Mineirão.

No entanto, gostaria de pedir ao Deputado Sargento Rodrigues, que
é um companheiro, um batalhador, um Deputado já experiente, e,
mais uma vez, à Polícia Militar de Minas Gerais, que me fizessem um
esclarecimento. Apresentei um requerimento à Comissão de
Segurança Pública, no dia 7/5/2007, em que solicitava
esclarecimentos a respeito dos excessos praticados por dois ou três
indivíduos da Polícia Militar, logo após o jogo entre Atlético e Cruzeiro,
quando o Atlético sagrou-se Campeão do Campeonato Mineiro de
2007. Houve excesso praticado contra Diretores e familiares de
jogadores. Após a partida, foram autorizados pelo Presidente do
Clube a entrarem no campo, a fim de festejarem o título e darem a
volta olímpica com os jogadores. Tinham credenciais, mas foram, de
forma injusta, atingidos por “spray” de pimenta, além de terem sido
vítimas de outros excessos praticados por dois ou três policiais.

Solicitei ao Deputado Sargento Rodrigues que tomasse providência,
que convidasse o Comandante-Geral da Polícia Militar para prestar
esclarecimentos acerca do assunto.

Todavia, o que me surpreende mais é que, até hoje, nenhuma nota,
nenhuma resposta me foi enviada pelo Comando da Polícia Militar a
respeito das providências tomadas para com esses três animais
travestidos de policiais, que se encontravam naquela tarde no Estádio
Magalhães Pinto.

O Deputado Durval Ângelo (em aparte) - Nem sabia desse
requerimento de V. Exa., mas a violência, além da ocorrida nesse
jogo, é permanente. Eu e o Deputado João Leite estivemos, há duas
semanas, representando a Comissão de Direitos Humanos,
acompanhados pelo ex-Presidente da Assembléia, Deputado Mauri
Torres, na sede do Comando da Polícia Militar, com o Comandante-
Geral e com o Chefe do Estado-Maior. Discutimos, nessa
oportunidade, a violência nos estádios, particularmente a forma como
a polícia vem atuando quando a violência acontece, mesmo na final,
da qual o Atlético participou. Depois dessa discussão, a polícia decidiu
retomar as reuniões com as torcidas e procurar identificar tanto os
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torcedores que agem com violência como os policiais. A polícia já
começou a agir dessa forma desde o último jogo.

Na segunda semana de outubro, a Comissão de Direitos Humanos
debaterá com todas as torcidas, de todos os times, a violência nos
estádios. Seria importante que V. Exa. estivesse presente. Já estamos
tentando, junto a alguns órgãos de TV, recuperar as cenas da
violência dessa última final. Seria importante que V. Exa. nos ajudasse
nessa recuperação. Pretendemos abrir o debate mostrando tais
cenas.

O Deputado Gustavo Valadares - Agradeço a V. Exa. o aparte e
coloco-me à disposição. Participarei dessa reunião, pois acho
importante esse debate.

Quero deixar claro que, infelizmente, temos inúmeros problemas no
Mineirão durante as partidas, principalmente quando o estádio está
com número maior de torcedores. Na maioria das vezes, são alguns
poucos torcedores mal-intencionados que vão ao estádio com o
objetivo de provocar tumultos. No entanto, nesse dia particularmente,
após a partida, foram dois ou três policiais que, de forma ignorante e
inexplicável, cometeram esses excessos contra a diretoria do clube e
contra alguns de seus familiares, que ali se encontravam. Tive notícias
de algumas pessoas agredidas naquele dia, as quais até hoje estão
passando por um processo de recuperação psicológica para poderem
retomar suas atividades normais.

Gostaria, mais uma vez, de pedir ao Comando da Polícia Militar e a
essa polícia como um todo, corporação que respeito, que tem feito um
belo trabalho e é a melhor Polícia Militar de todo o País, que responda
quando for chamada. Nesse caso, já se passaram, de maio a
setembro, mais de quatro meses e, até o momento, ela não nos
enviou nenhum ofício, nenhum comunicado por escrito, nada que
viesse nos dar ciência acerca do que está ocorrendo com esses três
policiais.

Mais uma vez, fica aqui o pedido para que seja feito esse
comunicado, o mais breve possível, pelo Comando da Polícia Militar.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
2ª Parte (Ordem do Dia)
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1ª Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a
Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foi recebido e aprovado, nos

termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, o Requerimento nº
1.207/2007, da Comissão de Transporte. Publique-se para os fins do
art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Turismo - aprovação, na 17ª Reunião Ordinária, em 19/9/2007, dos
Requerimentos nºs 1.072, 1.105, 1.121 e 1.133/2007, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, e 1.123 e 1.134/2007, do Deputado Jayro Lessa;
de Segurança Pública - aprovação, na 25ª Reunião Ordinária, em
19/9/2007, dos Requerimentos nºs 1.118 e 1.120/2007, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, e 1.126/2007, do Deputado Jayro Lessa; de
Administração Pública - aprovação, na 23ª Reunião Ordinária, em
19/9/2007, dos Requerimentos nºs 1.119/2007, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, e 1.125/2007, do Deputado Jayro Lessa; e de Assuntos
Municipais - aprovação, na 20ª Reunião Ordinária, em 19/9/2007, dos
Requerimentos nºs 1.103 e 1.117/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, 1.106 e 1.107/2007, do Deputado José Henrique, e 1.124/2007,
do Deputado Jayro Lessa (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um por sua vez,

nos termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno,
requerimentos da Deputada Ana Maria Resende e outros, solicitando
a convocação de reunião especial para homenagear a Associação dos
Municípios da Área Mineira da Sudene - Amams - pelo transcurso de
seus 30 anos de fundação; do Deputado Sargento Rodrigues e outros,
solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a
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Grande Loja Maçônica de Minas Gerais pelo transcurso de seus 80
anos de fundação; e da Comissão de Defesa do Consumidor e outros,
solicitando a convocação de reunião especial para homenagear o
Procon Assembléia pelo transcurso de seus 10 anos de criação.

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
nºs 1.354/2007, do Deputado Mauri Torres, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Piraúba o imóvel que especifica, e
1.368/2007, do Governador do Estado, que autoriza o Tribunal de
Justiça do Estado a abrir créditos suplementares ao seu orçamento
para o exercício de 2007 (À sanção.).

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento da Deputada Elisa
Costa, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para,
nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Durval Ângelo. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 20
minutos. Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados presentes nos gabinetes, senhoras e senhores, no último
dia 10, à noite, estive em Uberlândia, acompanhando uma delegação
composta de cinco Deputadas desta Casa. Na oportunidade,
encontramo-nos com vários Juízes e Desembargadores que também
se deslocaram de Belo Horizonte para lá, para participarem da mesma
atividade. Entre eles, destaco o Desembargador Dr. Reynaldo
Ximenes; Dr. Antonino Baía; Dr. Nelson Messias, Presidente da
Amagis; Dr. Doorgal de Andrada, Vice-Presidente da Associação dos
Magistrados Brasileiros - AMB -; e dezenas de outros Juízes e
Promotores da Região.

Fomos a um auditório da Associação Comercial, onde mais de mil
pessoas estavam presentes. Era um ciclo, um evento promovido pela
diretoria do Fórum local, que é coordenada por um Juiz que tem se
destacado pela seriedade do seu trabalho, o Dr. Joemilson.

Lá estávamos para ouvir a Maria da Penha, a mulher da lei contra a
violência doméstica das mulheres, aquela que é hoje símbolo desse
tipo de violência. Estavam também um representante do Ministério
Público e o Deputado Estadual por São Paulo, o Dr. Galves.
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Em um ciclo de debate maravilhoso, em que, mais uma vez, o Dr.
Joemilson, Diretor do Fórum, destaca-se pelo seu pioneirismo,
ouvimos um testemunho muito forte das violências domésticas
sofridas pela Maria da Penha, que hoje se tornou esse símbolo da
violência doméstica no Brasil.

Mas, pasmem os senhores, naquela cerimônia para discutir a
violência contra a mulher, recebi este documento aqui, que gostaria
que as câmaras da Assembléia mostrassem, porque o tornarei
acessível no meu “site”. São fotos de uma mulher agredida.
Agressões como estas que aqui estamos vendo: lábios cortados com
pontos, olhos marcados pela violência. Continuando, a imagem
mostra o rosto dessa senhora, no dia em que a Maria da Penha
estava nesse evento maravilhoso promovido pela diretoria do Fórum
local do Poder Judiciário. Pulsos e mãos marcadas, joelho marcado,
seio ferido, braços com chagas, marcas no corpo todo, de socos e
porradas. Aqui vemos mais uma cena dos lábios feridos, nariz
machucado, em que teve de tomar ponto. Infelizmente, temos de
mostrar esse quadro de horror a todos. Mais à frente, vemos fotos
dela no pronto-socorro, deitada em cima da maca, sendo atendida.
Aqui os lábios ainda estão sangrando, depois de terem sido limpos no
pronto-socorro. E agora o estado dos seus dentes: vários caíram com
a pancada, e outros tiveram de ser retirados depois. Esta cena aqui e
esta aqui mostram que todos estes dentes tiveram de ser extraídos.
Quem é essa senhora? Alguém muito perigosa? Alguém que foi
agredida pelo seu marido? Uma agressão doméstica? Não.

Quem fez isso contra essa senhora foi um senhor chamado Cabo
Alexandre, que ainda trabalha em Uberlândia. Qual o nome dessa
senhora? Sílvia Rosevi Benati de Paula e Silva, que me autorizou a
mostrar toda a imagem das agressões que sofreu. Aqui está o laudo
do dentista, o laudo médico, a forma como ela ficou. O inquérito
policial militar mostra tudo de maneira clara e evidente.

Essa senhora faz parte de uma entidade de defesa da vida, que tem
prestado grande trabalho em Uberlândia - tenho o seu nome aqui,
mas não o estou localizando. Havia uma grande faixa dessa entidade
saudando a Maria da Penha quando estivemos lá. Ela sobrevive como
vendedora ambulante e foi vender roupas e produtos para a mulher de
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um policial do Batalhão de Choque de Uberlândia. O mais grave foi
que não recebeu o pagamento. Diante disso, foi até lá cobrar, como
fazia com todas as suas clientes. O policial a agrediu dentro de casa e
chamou três viaturas da Polícia Militar. Compareceu no local um
Tenente que, com muito bom-senso, percebeu que não precisaria
estar lá com as viaturas e disse que seria necessário lavrar boletim de
ocorrência, mas não era caso de prisão, e sim de relação de
consumo, que tinha de ser resolvida em local apropriado.

Quando o Tenente saiu de lá, essa senhora cometeu um “crime”. Ao
ser agredida verbalmente por um policial, simplesmente pediu o seu
nome: Cabo PM Alexandre, que se voltou contra ela produzindo esse
estrago. Ele havia retirado seu nome da tarjeta de identificação. Vimos
essa cena lastimável, com um rosto desfigurado. Ela foi jogada dentro
do camburão depois de agredida. Fizeram um boletim de ocorrência
mentiroso, assinado por três policiais. O texto desse documento
termina assim (- Lê:)

“Quando estávamos no interior da residência do militar apanhando
dados, a Sra. Sílvia nos xingou de vagabundos, cachorros e outras
palavras de baixo calão, momento em que procedemos voz de prisão
para a autora. Ela saiu correndo em direção ao seu veículo e caiu
sozinha no solo, sofrendo a lesão. Socorremos a senhora na UAI do
Bairro Pampulha, Prontuário 1.076/49, entregue à 16ª Delegacia de
Polícia.”.

É interessante, porque dois dos três policiais que assinaram o
boletim, Sd. Aquino e Sd. Reis, na hora que foram ouvidos no
inquérito policial militar negaram o xingamento. Apenas o Cb.
Alexandre fez a afirmação. A apuração foi feita rapidamente pela
polícia.

A 2ª - Tenente, Sra. Marluce Marques de Aguiar Santos, no dia
14/12/2006 - e isso aconteceu em outubro de 2006 -, concluiu o
inquérito policial militar. Na conclusão, ela pediu a responsabilização
do policial, esposo da mulher que chamou a polícia até lá, e concluiu
pelo indiciamento dos dois soldados que assinaram o boletim de
ocorrência, por terem sido coniventes e omissos na agressão. Ela
responsabilizou o policial em vários artigos do Código de Processo
Penal.
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Mas, pasmem os senhores, no dia 11/1/2007, o Maj. Adélio Barroso
Faria - homologação de solução de PM - desfigurou o resultado da
apuração da 2ª-Tenente. A 2ª-Tenente disse que a Polícia Militar tem
de ser um órgão transparente e que o policial não pode mentir e tem
de servir à comunidade. Disse ainda que a ação dos policiais não foi
transparente, reconhecendo a violência contra a aludida senhora.

Além do mais, esse senhor, do 17º Batalhão, Maj. Adélio Barroso
Faria, simplesmente reduz o rol de indiciamento do policial. Então,
retira do indiciamento os dois militares que estavam juntos na
ocorrência, assim como o militar dono da casa e, simplesmente,
transforma os acontecimentos. Ele diz reconhecer a existência de
indício, em tese, de crime militar praticado pelo Cb. Alexandre Batista,
capitulado no art. 209, lesão corporal, e no art. 222, constrangimento
ilegal, bem como de indício de crime comum. As outras qualificações
feitas pela Tenente foram retiradas. Em relação aos outros militares, a
acusação foi retirada.

Sr. Comandante da Polícia Militar, falei sobre esse inquérito com os
Deputados João Leite e Mauri Torres. Aliás, estamos encaminhando
ao Ministério Público um pedido de ação na área civil, por improbidade
administrativa, e outro pedido de indiciamento do policial por crime de
tortura.

Hoje, recebo telefonemas de Juízes e Promotores de Uberlândia,
sensibilizados que estão com o acontecido com essa mulher, pedindo
a transferência do Cabo da cidade. Recebi, inclusive, o telefonema do
próprio Juiz Diretor do Foro que citei, Dr. Joemilson.

Não há condições de esperarmos o final da decisão da Justiça
Militar e da Justiça Comum, já que poderá demorar uma década e,
enquanto isso, essa pessoa continuará lá.

Quero deixar bem claro que vamos colocar essas fotos no nosso
“site”, para que elas dêem coragem a cada cidadão e cidadã de Minas
Gerais para denunciar.

Sabemos que isso é uma exceção na Polícia Militar, mas tem de ser
punida com rigor. Acredito que isso não pode, em hipótese alguma, ter
conivência, ou seja, um Coronel ou um Major não pode pegar um
trabalho sério que a 2ª-Tenente fez e transformá-lo numa peça
disforme, que não responsabiliza ninguém. Está na hora de agirmos
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com firmeza.
Já dizia Martin Luter King que a injustiça, em qualquer lugar,

ameaça a justiça de todos os lugares. É para isso que existe a
Comissão de Direitos Humanos da Assembléia.

O segundo assunto que me traz aqui, Sr. Deputado - e foi para isso
que pedi um prazo maior -, diz respeito à reunião realizada pela
Comissão de Direitos Humanos, por meio da nossa representação,
em Governador Valadares, já que aqui estava ocorrendo a reunião
regular dessa Comissão.

Estive em Governador Valadares para conhecer um importante
plano de controle e redução dos homicídios na cidade, que está sendo
desenvolvido neste ano. No ano passado, Governador Valadares teve
um índice estatístico nada admirável: foi, proporcionalmente, a cidade
mais violenta de Minas Gerais em números de homicídios. Quase 200
homicídios foram perpetrados no ano passado. Neste ano, está
havendo uma redução de 30% nesse número, o que é uma redução
significativa. E vi ali o esforço da ação integrada das Polícias Militar e
Civil para essa redução do número de homicídios. A fórmula é muito
simples: é proceder a investigações ágeis, prisões, enfim, cortar o
ciclo da impunidade. Isso é fundamental, porque, enquanto houver
impunidade e elementos nocivos, assassinos, estiverem no seio da
sociedade de Governador Valadares, isso vai continuar acontecendo.

Então, como as Polícias Militar e Civil, por um grupo especial e
pequeno, de pouco mais de 30 anos, que trabalha até 24 horas por
dia, vêm apresentando à sociedade um índice tão significativo, vamos
fazer um apelo às Polícias Civil e Militar e ao governo do Estado: que
coloquem estrutura para que esse grupo possa trabalhar; que
realmente apóiem a ação desse grupo. No entanto, é evidente que
ações sociais da Prefeitura, do governo do Estado e do governo
federal precisam ser desenvolvidas em Governador Valadares. O
problema não é meramente uma questão policial; há aí o substrato da
questão da desigualdade - da pobreza e da marginalidade, que acaba
gerando essa desigualdade. Então, queremos fazer esse apelo.

Estamos fazendo esse apelo, mas aproveitamos também para
anunciar uma investigação que fizemos. Peço ao Deputado José
Henrique que leve ao conhecimento da Mesa da Assembléia que
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investigamos o caso de um grupo de esquadrão da morte, chamado
pelo Delegado Lemos, de Timóteo, de o “Telemorte da região”. Trata-
se de um grupo de pistolagem, que contrata pistoleiros e vem ceifando
várias vidas na região.

Esse grupo de pistoleiros já assassinou várias pessoas, mas eles
foram pegos durante essa investigação de um assassinato em
Timóteo. O grupo é dirigido pelo ex-Prefeito de Tarumirim, João
Caboclo, e seu irmão, José Sena. Agora, esse grupo está
exterminando os pistoleiros para fazer queima de arquivo.
Recentemente, o grupo matou, em Bugre, um pistoleiro chamado
Jaime; há dois domingos, matou outro em uma fazenda do Sr. José
Sena, chamada Dourada, próximo a Café-Mirim; e atentou contra a
vida de um terceiro, chamado Adriano Pit Bull, que foi ferido. Na
segunda-feira, quando ia para o enterro do outro pistoleiro, à luz do
dia, em plena Avenida JK, no Centro de Governador Valadares, dois
motoqueiros em uma moto atiraram contra o pistoleiro Adriano Pit Bull,
que havia ficado preso por vários meses, junto com João Caboclo, em
Timóteo. Dispararam 16 tiros contra esse pistoleiro, mas ele não
morreu. Por sorte, havia dois policiais civis no posto, que trocaram
tiros com os dois motoqueiros, um dos quais foi ferido. Agora, pasme
o senhor, os que estavam na moto eram policiais militares da ativa.
Um, de nome Cb. Araújo, que tomou tiro nas nádegas e na perna, já
está preso e já foi identificado por testemunha como o que estava na
moto, atirando. E o outro, cujo nome não revelarei por ser sigiloso,
deve ser preso brevemente.

Portanto, essa rede de pistolagem envolvia policiais militares, e ouvi
de lá e trago essa certeza: a Polícia Militar não será conivente com
nenhum policial em Governador Valadares que se envolver com a
pistolagem.

Fomos ao hospital, com a assessoria da Assembléia e com o Sr.
Marcos, Delegado Regional, que tem feito um bom trabalho nesse
caso e tem atendido a Comissão de Direitos Humanos, e também com
os outros Delegados de homicídio e o Maj. Figueiredo. Lá está
internado, em estado grave e delicado, o Adriano Pit Bull, ainda
correndo risco de morrer.

Provocado pelo Delegado Regional, o pistoleiro decidiu contar tudo
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pela primeira vez e fez-nos um relato extraordinário, e deverá ser
ouvido hoje pela polícia. Ele nos fez um relato, em que destacou e
assumiu outras mortes. Destacou o nome das pessoas para quem
trabalhava, indicou o valor que recebia e deu detalhes de várias
mortes. Indicou os telefones do Telemorte, como ele chamava, e para
quem ligava. Indicou nome de advogado e de várias outras pessoas
de Tarumirim, envolvidos na questão.

Em dezembro, o Dr. Lemos, Delegado de Timóteo, havia
conversado comigo e disse que teria corrido uma conversa anônima
de que esse grupo teria empreitado também a minha morte e a dele.
Indagado por nós, o Adriano confirmou. E, no caso do Dr. Lemos, deu
detalhes de que sua morte havia sido contratada por R$60.000,00, e
que os pistoleiros de Mato Grosso já estavam em Minas Gerais para
matá-lo. Também deu detalhes a respeito dessa contratação de
pistoleiro para nos matar.

Portanto, deixamos bem claro que trazemos isso ao conhecimento
da Mesa, e que estará no relatório da Comissão de Direitos Humanos
amanhã. Lutaremos com mais força ainda para que esses bandidos
sejam presos. O Zé Sena está preso e entendemos ser importante
que a prisão do João Caboclo seja decretada novamente pelo Juiz de
Timóteo, e dos outros envolvidos, cujos nomes não direi para não
prejudicar o próprio processo de investigação. Queremos elogiar a
polícia, e hoje já trouxemos um pedido ao Dr. Monteiro, que tem
conhecimento dessas ameaças. São três delegacias regionais da
Polícia Civil, e seria necessário uma equipe de Belo Horizonte para
que todos esses casos fossem apurados. Já há um informe
cadastrado de quase 16 assassinatos, praticados por esse sindicato
do crime naquela região. Geralmente a justificativa de tais crimes é
cobrança de dívida de negócios ou devido ao envio de imigrantes para
os Estados Unidos. Sabemos que essas dívidas são altíssimas e
muito significativas. Deixamos bem claro que a Mesa, por meio de V.
Exa., deve tomar conhecimento dessa ida da Comissão de Direitos
Humanos lá. Elogiamos o grupo da polícia que vem atuando na
redução de homicídios. Cerca de 30%, em menos de um ano, é uma
redução significativa. E houve, recentemente, o assassinato da
médica perita-chefe do INSS, por esse sindicato do crime, que a
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polícia conseguiu apurar com rapidez. Quando a Polícia Federal se
deslocou, quase tudo já estava praticamente apurado pela Polícia Civil
de Governador Valadares. Esse também foi um crime de pistolagem.
Deixamos esses registros e reafirmamos que nosso compromisso é
continuar na busca da verdade sem temer nenhum tipo de ameaça.
Lugar de criminoso e de bandido que provoca esse tipo de situação é
na cadeia. É lá que essas pessoas devem estar.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Vou abster-me de
fazer um aparte no que V. Exa. disse na primeira parte do seu
pronunciamento. Na segunda parte, parece que V. Exa. disse que já
há uma constatação dos fatos envolvendo Valadares, e que as
investigações já estão bastante avançadas. Apenas para lembrar a V.
Exa., em relação à primeira parte da sua fala, há uma preocupação
constante deste Deputado com o devido processo legal. Da mesma
forma que V. Exa. prevê mecanismos e garantias fundamentais no
tocante à dignidade da pessoa humana, obviamente na atuação da
comissão que V. Exa. preside, que é competente para tal, temos
também de observar o devido processo legal e o direito à ampla
defesa e ao contraditório, e especialmente a imagem, a honra das
pessoas, previstas também como garantia constitucional.

V. Exa. fez algumas críticas duras em relação a um inquérito
produzido pela Polícia Militar. Acredito que a Assembléia não tem
condições de fazer esse julgamento, mas sim o juízo competente: a
Justiça, seja a Militar, seja a comum. Queria fazer esse reparo para
dizer que V. Exa., como Presidente da Comissão de Direitos
Humanos, tem também de se pautar e de se preocupar com o devido
processo, com o direito à ampla defesa e ao contraditório. É nesse
sentido que fazemos um aparte a V. Exa. para dizer que lembrar
desses aspectos, garantias constitucionais e fundamentais, faz parte
do rol de direitos humanos que V. Exa. também defende.

O Deputado Durval Ângelo - Perfeitamente. Conheço muito bem
todas as minhas prerrogativas e os meus deveres, e conheço muito
bem a lei. Quero encerrar - e peço que a TV Assembléia se volte para
cá - prestando a minha homenagem à Sra. Sílvia, fruto dessas
agressões. Uma dona de casa, de uma associação de solidariedade à
vida, uma senhora que tem sua vida dedicada à causa do outro, por
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meio da entidade. Portanto ofereço a ela esse meu pronunciamento.
Sabendo, claro, que, diante de fatos como esse, não podemos perder
nunca a nossa capacidade de indignação e de protesto, em hipótese
alguma. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Sei que V. Exa. deseja o
encerramento da reunião o mais breve possível, mas gostaria apenas
de dizer que insistimos: a Assembléia, nem a tribuna da Assembléia,
não é órgão ou tribunal competente para julgar conforme prevê a
Constituição Federal. Portanto é necessário que respeitemos o devido
processo legal, o direito à ampla defesa e ao contraditório, porque
muitas vezes as pessoas saem de determinadas audiências públicas
ou de determinados pronunciamentos já condenadas, o que
certamente termina influenciando na outra ponta. Então é necessário
observar que direitos e garantias fundamentais têm dois pesos. É
nesse sentido que insistimos: o devido processo legal. O que é
apresentado daqui da tribuna, ou muitas vezes das comissões, deve
ser considerado por meio de laudos periciais, inquérito policial,
testemunhas, para ser levado àquele que é competente para ofertar a
denúncia, o Promotor, e àquele que é competente para fazer o
julgamento, o Juiz. Aí, sim, estaríamos tratando a matéria e
respeitando os direitos e garantias fundamentais, pois a imagem e a
honra das pessoas estão consagradas no rol dos direitos e garantias
fundamentais, precisamente no inciso X do art. 5º. Portanto, é
necessário haver equilíbrio, ponderação e sensatez em nossa fala,
para não fazermos pré-julgamento, mesmo porque, lá na frente, temos
outros incisos e artigos que nos permitem dizer que o cidadão é
culpado ou não apenas quando a sentença penal condenatória tiver
transitado em julgado. Assim diz a Constituição. Essa é apenas uma
observação do que diz a lei, do que diz a Constituição, sem que para
tal haja uma maior influência desse devido processo. Assim,
encerramos nossas palavras e fazemos uma lembrança ao ilustre
Deputado Durval Ângelo quanto a essa questão. Temos certeza de
que desse aspecto não há como fugir, e que, assim como eu, ele deve
estar respeitando e seguindo o mesmo rito processual, pois assim
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estabelece a Constituição. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões especiais
de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 21, às 14 horas, nos
termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 13/9/2007
Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Ângelo, Ruy Muniz, Antônio Carlos Arantes e Weliton Prado,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Alencar da Silveira Jr. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Antônio Carlos
Arantes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios do Sr. Laércio Galati, Juiz de Direito da 1ª
Vara Criminal e de Execuções Criminais da Comarca de Poços de
Caldas, encaminhando a esta Comissão, para tomada de
providências, cópia do Processo nº 03 056232-7, tendo como vítima
de negligência médica a Sra. Andreia Cristiane de Faria, no Hospital
Santa Casa de Misericórdia de Poços de Caldas. O Presidente acusa
o recebimento da seguinte proposição, para a qual designou o relator
citado a seguir: Projeto de Lei nº 1.486/2006 em turno único,
(Deputado João Leite). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Ruy Muniz em que solicita
seja encaminhado ofício ao Conselho Regional de Medicina de Minas
Gerais, pedindo apuração de possível erro médico cometido no
Hospital São Judas Tadeu, no Município de Ribeirão das Neves, em
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que o menor Caio Gabriel teria tido o braço amputado em 8/9/2007, e
sejam verificadas as condições gerais daquele hospital para a
renovação de sua licença de funcionamento; Durval Ângelo (14), em
que solicita sejam realizadas visitas, com convidados que menciona, à
Vara de Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão das Neves, ao
Presídio José Martinho Drumond e à Penitenciária José Maria Alkmin,
desse Município; à Delegacia Regional de Governador Valadares,
para conhecer projeto de prevenção à criminalidade; e à 16ª
Delegacia Distrital da Pampulha, em Belo Horizonte, para verificar o
trabalho realizado com detentas desse estabelecimento prisional; seja
encaminhado pedido de providências ao Centro de Apoio Operacional
das Promotorias de Meio Ambiente do Ministério Público, a fim de
apurar denúncias formuladas por moradores contra a empresa
Serquip, que estaria provocando problemas à saúde da população,
devido à queima de material hospitalar; sejam solicitadas à Secretaria
de Meio Ambiente de Belo Horizonte cópias das multas lavradas,
acompanhadas dos respectivos laudos de autuação, contra a empresa
Serquip, bem como informação sobre as eventuais providências que
tenham sido tomadas para cessar a poluição relatada a esta
Comissão; seja enviado ofício ao Comandante-Geral da PMMG com
pedido de informações e tomada de providências para a apuração de
operação realizada por policiais da 126ª Cia. do 5º Batalhão da
PMMG, que teriam cometido agressões contra moradores do Bairro
Barroca, em Belo Horizonte, e a apuração de possível fato envolvendo
o comandante da operação, que teria coagido as vítimas a não
denunciar o ocorrido; solicita, ainda, em relação a esse fato, o envio
de cópias dos boletins de ocorrência, com o nome de todos os
policiais envolvidos, para a Corregedoria da Polícia Militar, para o
Ministério Público e para esta Comissão; seja enviado ofício à Polícia
Civil e ao Ministério Público de Ribeirão das Neves com pedido de que
se apurem com celeridade as causas e a responsabilidade por
possível erro médico contra o jovem Caio Gabriel, em 8/9/2007, no
Hospital São Judas Tadeu; seja encaminhado ofício ao Juiz de Direito
da 1ª Vara Cível de Ribeirão das Neves solicitando maior prazo a
famílias que compareceram a esta Comissão, as quais terão que
desocupar imóveis, de propriedade de Nilton Noronha, em função de
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sentença judicial de reintegração de posse; seja ainda solicitado ao
Poder Público Municipal de Ribeirão das Neves que ampare as
mencionadas famílias, a fim de garantir-lhes novas habitações; seja
encaminhado ofício ao Comandante da Polícia Militar de Ribeirão das
Neves com pedido de que não efetue nenhum mandado de
reintegração de posse contra as famílias mencionadas acima, sem
que antes comunique esta Comissão, tendo em vista pedido que fará
esta Comissão pela ampliação do prazo para desocupação do
mencionado imóvel; seja encaminhado ofício ao Chefe da Políca Civil
do Estado com pedido da desativação de duas celas da cadeia
pública de Mariana, denominadas "corró", destinadas a abrigar presos
ameaçados por outros detentos, em virtude de condições de
insalubridade daqueles compartimentos, assim como a transferência
dos presos que lá se encontram para estabelecimentos mais
apropriados; e sejam ennviados pedidos de providência e de
informação ao Comandante-Geral da PMMG para a apuração de
provável operação criminosa realizada na segunda semana de
setembro, na Vila Lemb, no Município de Contagem, onde policiais
militares disfarçados, supostamente a serviço de empresas privadas
que seriam vítimas de extorsão por parte de tais agentes públicos,
teriam invadido e agredido moradores daquela localidade, com vítima
de morte; solicita ainda a instauração de procedimento investigatório
sobre o mencionado fato, na Corregedoria da Polícia Militar e no
Ministério Público Estadual; sejam encaminhados ofícios ao Conselho
Nacional de Direitos Humanos e à Ouvidoria Parlamentar pedindo
apreciação de denúncia apresentada a esta Comissão pela Sra. Suely
de Fátima Souza; e da Deputada Gláucia Brandão em que solicita
realização de visita desta Comissão às Varas Judiciais da Comarca de
Ribeirão das Neves, para colher subsídios ao Projeto de Lei
Complementar nº 26/2007, que dispõe sobre a divisão judiciária do
Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2007.
Luiz Tadeu Leite, Presidente - Zé Maia - Padre João.
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ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/9/2007
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

André Quintão, Eros Biondini, Carlin Moura e Gustavo Valadares,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e
solicita aos membros da Comissão presentes que a subscrevam. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e a votar
proposições da Comissão. Registra-se a presença de Fernando
Neiva, Presidente do Sindicato dos Bancários de BH e Região, que
explanou sobre a possibilidade de desemprego de cerca de 19 mil
bancários, em virtude da fusão de duas instituições multinacionais do
sistema financeiro. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado André
Quintão, em que solicita seja realizada reunião conjunta desta
Comissão com a de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para, em
audiência pública, debater o PPA do Governo Federal 2008-2011,
como atividade integrante do calendário de audiências públicas
regionais organizado pela Comissão Mista de Orçamento da Câmara
Federal. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura - Eros Biondini.

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/9/2007
Às 10h43min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Zé Maia, Jayro Lessa, Antônio Júlio,
Lafayette de Andrada e Sebastião Helvécio, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé
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Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão
presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e comunica o
recebimento da seguinte correspondência publicada no “Diário do
Legislativo” de 13/9/2007: ofícios dos Srs. Luiz Antônio da Eira,
Secretário Executivo do Ministério da Integração Nacional; Max
Fernandes dos Santos e Walter Garcez Mares Júnior,
respectivamente, Gerente Regional de Negócios e Superintendente
Regional da CEF; e Paulo Antônio M. Avelar, Subsecretário de
Transportes e Obras Públicas. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nºs 15/2007 (Deputado Sebastião Helvécio);
965/2007 (Deputado Jayro Lessa); 1.120/2007 (Deputado Agostinho
Patrús Filho) e 1.446/2007 (Deputado Lafayette de Andrada), no 1º
turno. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto
de Lei nº 1.084/2007 (relator: Deputado Antônio Júlio); e pela
aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 709/2007 (relatora:
Deputada Elisa Costa) e 896/2007 (relator: Deputado Lafayette de
Andrada) na forma dos Substitutivos que receberam o nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça; 742/2007 (relatora: Deputada
Elisa Costa) e 1.046/2007 (relator: Deputado Agostinho Patrús Filho)
na forma dos Substitutivos que receberam o nº 2; e 1.111/2007
(relator: Deputado Antônio Júlio). A Mensagem nº 85/2007, o Projeto
de Lei Complementar nº 27/2007 e os Projetos de Lei nºs 1.182, 1.356
e 1.415/2007 são retirados da pauta, respectivamente, atendendo-se
a requerimento do Deputado Lafayette de Andrada, aprovado pela
Comissão, e por determinação do Presidente da Comissão por não
cumprirem pressupostos regimentais. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. O Presidente recebe requerimentos dos
Deputados Weliton Prado em que solicita seja realizada reunião
conjunta desta Comissão com a de Assuntos Municipais e
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Regionalização, para debater, em audiência pública, a renovação do
contrato firmado entre o Estado e o Banco Itaú S.A., especialmente no
que se refere a possíveis irregularidades ocorridas na celebração do
termo aditivo ao contrato firmado em 4/7/2002, para administração da
folha de pagamento dos servidores e da arrecadação estadual, no que
diz respeito à não-realização de licitação, e ao não-cumprimento de
cláusulas contratuais referentes ao fechamento de agências pioneiras
no Estado; e Délio Malheiros em que solicita seja realizada reunião
para debater, em audiência pública, o Projeto de Lei nº 1.182/2007,
para os quais designou como relatores os Deputados Agostinho
Patrús Filho e Lafayette de Andrada, respectivamente. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião
extraordinária hoje, às 18h30min, no Plenarinho IV, para apreciação
da Mensagem nº 85/2007 e do Projeto de Lei Complementar nº
27/2007, no 1º turno, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de setembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio - Agostinho Patrús Filho - Jayro

Lessa - Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio.
ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/9/2007
Às 18h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Zé Maia, Jayro Lessa, Agostinho Patrús Filho, Antônio Júlio, Lafayette
de Andrada e Sebastião Helvécio, membros da supracitada Comissão.
Está presente, também, o Deputado Rêmolo Aloise. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e
solicita aos membros da Comissão presentes que a subscrevam. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação é aprovado o
parecer pela ratificação do regime especial de tributação encaminhado
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pela Mensagem nº 85/2007, o qual conclui pela apresentação de
projeto de resolução (relator: Deputado Lafayette de Andrada). A
seguir, o Presidente determina a distribuição em avulso do parecer do
relator, Deputado Sebastião Helvécio, que conclui pela aprovação, no
1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 27/2007 na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com as
Emendas nºs 1 a 6, da Comissão de Administração Pública. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para reunião
extraordinária, dia 20/9/2007, às 9 horas, para apreciação do parecer
do Projeto de Lei Complementar nº 27/2007, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de setembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho - Elisa Costa - Jayro

Lessa - Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio.

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, “b” a

“d”, do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com o IEF por ter sido considerado referência em

preservação ambiental pela Secretaria de Meio Ambiente do Rio de
Janeiro (Requerimento nº 915/2007, do Deputado Deiró Marra);

de aplauso ao Hospital Belo Horizonte pelo transcurso do 45º
aniversário de sua fundação (Requerimento nº 964/2007, do Deputado
Doutor Viana);

de aplauso ao Ten.-Cel. PM Euler Pereira Queiroz, Comandante do
18º Batalhão da PMMG, em Contagem, pelo transcurso do 25º
aniversário de instalação desse Batalhão (Requerimento nº 984/2007,
do Deputado Ademir Lucas);

de congratulações com a Sra. Marina Caixeta Braga, Juíza Auxiliar,
e o Sr. Marco Antônio Rosa, Assessor, ambos do Juízo Auxiliar de
Conciliação de Precatórios, pela maneira profissional e atenciosa com
que vêm tratando os interesses dos Municípios do Estado
(Requerimento nº 985/2007, do Deputado Célio Moreira);

de congratulações com o Secretário de Agricultura por sua eleição
para a Presidência do Conselho Nacional de Secretários de Estado de
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Agricultura - Conseagri (Requerimento nº 987/2007, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Walfrido dos Mares Guia por ter sido
agraciado com a Medalha do Mérito TRC-2007 - Categoria Especial
Político (Requerimento nº 999/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva);

de congratulações com o Sr. Fernando Botelho por sua posse como
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado (Requerimento nº
1.002/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o nadador Daniel Dias pela conquista de oito
medalhas de ouro nos Jogos Parapan-Americanos de 2007
(Requerimento nº 1.011/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. José de Almeida Guedes, Presidente
do Conselho Regional de Psicologia, pela comemoração do 45º
aniversário de regulamentação da profissão (Requerimento nº
1.013/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso à Faculdade Estácio de Sá - Belo Horizonte pelas
comemorações de seus sete anos de funcionamento (Requerimento
nº 1.015/2007, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Sr. Affonso Ávila pelo recebimento do
Prêmio Jabuti (Requerimento nº 1.018/2007, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Alcy dos Reis Nunes pelo destaque no
trabalho desenvolvido na produção de leite e na pecuária na fazenda
da família, em Patrocínio (Requerimento nº 1.020/2007, do Deputado
Deiró Marra);

de congratulações com a Orteng Equipamentos e Sistemas Ltda.
pela inauguração de sua nova unidade (Requerimento nº 1.021/2007,
do Deputado Jayro Lessa);

de aplauso ao Asilo São Vicente de Paulo, em Ubá, pelo 70º
aniversário de sua fundação (Requerimento nº 1.022/2007, da
Deputada Maria Lúcia Mendonça);

de congratulações com o Sr. Euler Borja, Presidente do Instituto de
Terapia Renal da Associação Evangélica Beneficente de Minas
Gerais, pelo transcurso de seu 28º aniversário (Requerimento nº
1.032/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);
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de aplauso ao Maj. Márcio dos Santos Cassavari pelos relevantes
serviços prestados ao Estado, no comando da 5ª Cia. do 1º Batalhão
da PMMG (Requerimento nº 1.048/2007, do Deputado Doutor Viana).

de congratulações com a atleta Letícia Ferreira por sua brilhante
participação nos Jogos Parapan-Americanos de 2007 (Requerimento
nº 1.050/2007, do Deputado Luiz Humberto Carneiro);

de congratulações com a atleta uberlandense Joana Santos pela
conquista da medalha de bronze, da medalha de prata e da medalha
de ouro no salto em distância nos Jogos Parapan-Americanos 2007
(Requerimento nº 1.051/2007, do Deputado Luiz Humberto Carneiro);

de congratulações com o atleta uberlandense Carlos Antônio
Trindade Cassim por sua brilhante participação nos Jogos Parapan-
Americanos 2007 (Requerimento nº 1.052/2007, do Deputado Luiz
Humberto Carneiro);

de congratulações com o atleta uberlandense Rodrigo Rosa
Carvalho Marques pela conquista da medalha de prata no
levantamento de peso, categoria peso pesado, nos Jogos Parapan-
Americanos 2007 (Requerimento nº 1.053/2007, do Deputado Luiz
Humberto Carneiro);

de congratulações com a atleta uberlandense Pollyane Miranda por
sua brilhante participação nos Jogos Parapan-Americanos 2007
(Requerimento nº 1.054/2007, do Deputado Luiz Humberto Carneiro);

de congratulações com o Centro Municipal de Excelência Esportiva
pelo apoio aos atletas uberlandenses que participaram dos Jogos
Parapan-Americanos 2007 (Requerimento nº 1.055/2007, do
Deputado Luiz Humberto Carneiro);

de congratulações com o Instituto Virtus pelo apoio aos atletas
uberlandenses que participaram dos Jogos Parapan-Americanos 2007
(Requerimento nº 1.056/2007, do Deputado Luiz Humberto Carneiro);

de congratulações com o Uberlândia Tênis Clube pelo apoio aos
atletas uberlandenses que participaram dos Jogos Parapan-
Americanos 2007 (Requerimento nº 1.057/2007, do Deputado Luiz
Humberto Carneiro);

de congratulações com a Associação dos Paraplégicos de
Uberlândia pelo apoio aos atletas uberlandenses que participaram dos
Jogos Parapan-Americanos 2007 (Requerimento nº 1.058/2007, do
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Deputado Luiz Humberto Carneiro);
de congratulações com a Fundação Uberlandense de Turismo,

Esporte e Lazer pelo apoio aos atletas uberlandenses que
participaram dos Jogos Parapan-Americanos 2007 (Requerimento nº
1.059/2007, do Deputado Luiz Humberto Carneiro);

de congratulações com o Sesi pelo apoio aos atletas uberlandenses
que participaram dos Jogos Parapan-Americanos 2007 (Requerimento
nº 1.060/2007, do Deputado Luiz Humberto Carneiro);

de congratulações com a Associação dos Deficientes Visuais de
Uberlândia pelo apoio aos atletas uberlandenses que participaram dos
Jogos Parapan-Americanos 2007 (Requerimento nº 1.061/2007, do
Deputado Luiz Humberto Carneiro);

de congratulações com o Rotary Club de Itajubá pela comemoração
de seu cinqüentenário na comunidade itajubense (Requerimento nº
1.069/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Rádio Inconfidência pelo transcurso do 71º
aniversário de sua fundação (Requerimento nº 1.078/2007, do
Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com o Sr. Francisco de Assis Betti por sua posse
como Desembargador Federal (Requerimento nº 1.080/2007, do
Deputado Tiago Ulisses).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 25 DE SETEMBRO DE 2007

ATAS
ATA DA 35ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/9/2007
Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Entrega de
placa - Exibição de vídeo - Palavras do Sr. Paulo de Tarso Almeida
Paiva - Apresentação musical - Palavras do Sr. Murilo Badaró -
Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
José Henrique - Antônio Genaro - Dalmo Ribeiro Silva - Sebastião

Costa - Wander Borges.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 20h15min, declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado Antônio Genaro, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.
Paulo de Tarso Almeida Paiva, Presidente do BDMG; Murilo Badaró,
Presidente da Academia Mineira de Letras e ex-Presidente do BDMG;
Leonídio Bouças, Diretor do Instituto de Desenvolvimento Integrado de
Minas Gerais - Indi -; Luiz Carlos Maciel, Prefeito Municipal de Ouro
Fino; e Deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento que deu
origem a esta homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Gostaríamos de registrar a presença dos Exmos. Srs.

Silviano Cançado Azevedo, ex-Presidente do BDMG e consultor de
negócios; Antônio Carlos de Morais, Vice-Presidente do Instituto de
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Pesos e Medidas - Ipem -; Antônio Eduardo de Noronha,
Subsecretário de Trabalho de Minas Gerais; Juliano Fisicaro Borges,
Secretário Adjunto de Desenvolvimento Social; Teodoro Alves
Lamounier, Presidente da Cohab; ex-Deputado Mário Pacheco; Mílton
Lucca de Paula, Presidente da Associação Mineira de Rádio e
Televisão; Eduardo Lery, Presidente do Instituto de Desenvolvimento
Integrado de Minas Gerais - Indi -; Cel. Luís Carlos Martins; Vice-
Presidente da instituição homenageada desta noite, Diretores,
Superintendentes, gerentes e demais funcionários do BDMG.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Banco de

Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG - pelo transcurso de
seus 45 anos de fundação.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvirem o Hino Nacional,

que será interpretado pelo Coral do BDMG, sob a regência do maestro
Arnon Sávio Reis de Oliveira.

- Procede-se à interpretação do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Dalmo Ribeiro Silva

Exmo. Deputado José Henrique, 2º-Vice-Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, neste ato representando o
Presidente desta Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho; caríssimo
amigo, Ministro Paulo de Tarso Almeida Paiva, Presidente do BDMG;
Exmo. Senador Murilo Badaró, Presidente da Academia Mineira de
Letras e ex-Presidente do BDMG; Exmo. Deputado Leonídio Bouças,
neste ato representando o Indi; caríssimo amigo, Prefeito da minha
terra natal, representando os demais Prefeitos, Luís Carlos Maciel;
Sras. Deputadas, Srs. Deputados; Prefeitas e Prefeitos; empresários;
Presidentes de associações comerciais; valorosos servidores do
BDMG; magnífico Coral do BDMG; imprensa; meus senhores e
minhas senhoras.

“Como valeu a pena!” Nessas palavras Juscelino Kubitschek
sintetizou sua trajetória diante da imagem de Brasília pronta.

Neste mês em que também lembramos os 105 anos do nascimento
do estadista de Diamantina, homenagear uma instituição que tem sua
gênese no espírito vocacionado ao desenvolvimento que habitava a
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alma de JK é, sem dúvida, um momento de singular evocação de
quem tanto fez pelo progresso de Minas e do Brasil.

Assim, atendendo a requerimento de nossa autoria, que recebeu o
apoio unânime dos ilustres pares desta Casa, é com muita alegria que
a Assembléia Legislativa de Minas Gerais abre as portas de seu
Plenário maior, que leva o nome do nosso saudoso JK, para celebrar,
nesta noite festiva, os 45 anos de criação do Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais, grande orgulho dos mineiros.
Falamos de JK porque, embora o BDMG tenha sido instituído em
1962, por meio da Lei nº 2.607, de 05/1/62, sancionada pelo então
Governador Magalhães Pinto, que também contou com a inspiração e
a inteligência de seu Secretário Paulo Camilo Pena, começou a ser
concebido mais de uma década antes, por idealização do então
Governador Juscelino Kubitschek, que, em 1951, enviou mensagem a
esta Casa - uma medida inovadora -, propondo a instituição de um
banco estadual de investimentos, estimulando a criação de indústrias
de bens de consumo e produção, aproveitando a grande capacidade
energética que iria ser instalada no Estado de Minas Gerais. Fiel a
essa vocação, dentro de sua vitoriosa história de realizações em prol
do desenvolvimento econômico, social e cultural de Minas Gerais,
sem dúvida alguma o BDMG hoje retrata, para o povo de Minas e do
Brasil, uma verdadeira instituição sementeira do desenvolvimento de
Minas.

Nesse diapasão, senhoras e senhores, o BDMG é parceiro
fundamental nas ações voltadas para o desenvolvimento maior das
atividades rurais, industriais, de comércio e serviços e para o
incremento da infra-estrutura dos Municípios; está presente em 651
dos 853 Municípios mineiros, revelando-se um grande balcão de
fomento para as mais variadas atividades. São marcas indeléveis
dessas ações, ao longo de sua atividade, entre outras, a incorporação
do cerrado à agricultura, a implantação do parque produtor de
autopeças, a revitalização da cafeicultura, a modernização do setor de
álcool e a expansão da siderurgia e do setor cimenteiro nos quatro
cantos do Estado.

Nessa esteira de múltiplos empreendimentos, além de tantos
benefícios decorrentes dessa marcante atuação, destacam-se aqueles



1237

de natureza social gerados pela presença marcante do BDMG, que
provocam reflexos positivos nos mais variados níveis de emprego,
renda e bem-estar da população. Resulta dessa conjugação de
esforços a construção das bases para uma economia diversificada e
auto-sustentável, que enseja ao Estado assumir posições de
vanguarda e respeito no âmbito nacional e internacional, tornando-se
um grande exemplo a ser seguido dentro e fora do País. Empresa
pública que é, o BDMG, pautado pela transparência, ética e
seriedade, jamais se afastou de seu ativo papel na execução da
política econômica do governo do Estado por meio de operações de
financiamentos de médio e longo prazos, direcionados a
empreendimentos que operam ou chegam para se instalar em Minas
Gerais, transformando-se num verdadeiro catalisador do
desenvolvimento do Estado e do País.

No enfrentamento dessa empreitada, o Banco investe em setores
vitais para o desenvolvimento, alcançando desde grandes iniciativas a
pequenos e microempreendimentos, que contemplam uma extensa
gama de atividades.

Dessa forma, reconhecidamente detentor da posição de principal
agente financeiro do governo do Estado, o BDMG tornou viáveis
empreendimentos de grande impacto na economia de Minas, os quais
se distinguem pelos aspectos maiores da modernização e da
diversificação da economia mineira, expandindo as fronteiras do
desenvolvimento para todo o interior mineiro e propiciando, como é
desejo de todos, a conseqüente redução das desigualdades sociais.

Todavia, meus senhores e minhas senhoras, o BDMG não promove
apenas a conciliação do crescimento econômico com a melhoria dos
indicadores sociais. Atua também em outras frentes, com destaque
para o incentivo às mais variadas manifestações culturais, de que é
exemplo maior o magnífico Coral do BDMG, que tanto nos honra
nesta noite.

Mas desejo também, caríssimo Presidente, Ministro Paulo Paiva,
meu querido conterrâneo, nesta oportunidade, ressaltar a ênfase que
o BDMG imprime ao desenvolvimento de seus recursos humanos.
Aliás, essa tônica consta de suas origens, pois um dos dispositivos de
sua lei criadora já estabelecia como requisito essencial a conduta
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ilibada de seus dirigentes, Presidentes, Diretores e todo os
exemplares servidores. Assim é que o BDMG elaborou e aplica um
código de ética como referencial maior para a prática profissional e
hoje mantém um dos mais respeitados quadros de servidores de todo
o País, de conduta invejável e de inteligência respeitada, em todos os
setores de operação e atendimento.

Constitui-se, na verdade, um diploma orientador da conduta
profissional, verdadeiro guardião de princípios, que tem a sua
expressão na concepção e na execução das mais diversas atividades,
nos comportamentos e no contexto do cumprimento da missão do
Banco de promover e financiar o desenvolvimento social e econômico
do povo mineiro.

Resguarda esse código princípios como o respeito, a eqüidade, a
honestidade, a legalidade, a justiça, a transparência, a lealdade, a
discrição, a cooperação, a responsabilidade, a eficiência e a fidelidade
aos interesses públicos, cuja observância por todo o corpo funcional é
digna de registro e de reconhecimento do povo mineiro.

Assim, quando celebramos a solidez de uma instituição, como é o
caso do Banco que ora homenageamos com muita alegria e honra,
muito temos a comemorar, pois, graças ao seu espírito
empreendedor, tem sido parceiro firme e forte, garantidor maior do
desenvolvimento econômico, social e cultural de Minas Gerais, pois
participa ativamente na execução da política econômica de nosso
Estado. Minas sempre dá exemplos maiores ao País.

Hoje, inspirado em Juscelino Kubitschek, temos a honra de contar
com a atuação marcante do BDMG a nos fortalecer a crença nos
valores e princípios éticos que devem nortear o progresso deste país.
Do grande pensador liberal pátrio, haurimos a lição de que a alma do
progresso é a mudança permanente, mas seu alimento é a lenta
sedimentação dos modos de conduta social, mormente corporificados
nas próprias instituições. Em síntese, o progresso se serve das
tradições, sem deixar nem um pouco de ser contínua sua própria
inovação.

São essas inovações que estão sendo colocadas em curso pelo
atual Presidente dessa gloriosa instituição, Ministro Paulo de Tarso
Almeida Paiva, meu querido e dileto conterrâneo, que, dotado de
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grande espírito público e alto descortino, aliados à sua reconhecida
capacidade de gestão, muito tem feito para conduzir, com muita
segurança e responsabilidade, o BDMG à contínua excelência
operacional.

Nesse sentido, estimular o desenvolvimento do mercado de capitais
no Estado é uma das direções vislumbradas pelo Presidente Paulo
Paiva, na certeza de que esse é um instrumento adequado de
obtenção de novos recursos destinados à expansão das empresas
que atuam em Minas Gerais.

Em sua pessoa, caríssimo Presidente, cumprimento efusivamente
toda a dinâmica diretoria, servidores e todos aqueles que passaram
por essa instituição e construíram uma trajetória de êxito.
Homenageamos o atual Conselho de Administração do BDMG e a
todos que fizeram desse Conselho verdadeira trincheira, formada para
a defesa intransigente dos superiores interesses de Minas Gerais, na
pessoa do ilustre Presidente Itamar Franco, cujo exemplo de
honorabilidade no exercício de sua vitoriosa vida pública tão bem
corporifica a personalidade ideal para presidir esse órgão de
orientação do BDMG, que tem o encargo de opinar sobre questões
relevantes do desenvolvimento econômico e social de nosso Estado.

Celebramos, pois, as conquistas de 45 anos de existência de uma
instituição que fez do desenvolvimento de nosso Estado uma
verdadeira devoção e elegeu a melhoria da qualidade de vida de
nosso povo como sua causa.

Assim, ao encerrar minhas palavras, desejo consignar sinceros
votos de que essa trajetória do BDMG prossiga a passos firmes, com
o mesmo brilhantismo e com a visão de ser um banco público
rentável, sólido e competitivo, integrado às comunidades, prestando
serviços com excelência, tendo como princípios transparência, ética,
comprometimento, integração e eficácia.

Esse é o papel que está reservado ao BDMG para o futuro, um
futuro de sucesso, sucesso e vitória para Minas Gerais! Parabéns,
BDMG.

Entrega de Placa
O locutor - Neste instante, o Deputado José Henrique,

representando o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado
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Alberto Pinto Coelho, fará a entrega ao Sr. Paulo de Tarso Almeida
Paiva, Presidente do BDMG, de placa alusiva a esta homenagem. A
placa contém os seguintes dizeres: “Idealizado para promover e
financiar iniciativas voltadas para o crescimento econômico, social e
cultural do Estado, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
investe, desde sua fundação, em setores vitais para a economia. Sua
atuação marcante estimula a competitividade do ramo produtivo
mineiro, com competência técnica, ética e compromisso. O
reconhecimento e a homenagem da Assembléia de Minas ao BDMG,
banco que há 45 anos acredita e investe no potencial do Estado.”.

O Sr. Presidente - Convido o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor
do requerimento, para me acompanhar na entrega da placa.

- Procede-se à entrega da placa.
Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo
institucional do BDMG.

- Procede-se à exibição do vídeo.
Palavras do Sr. Paulo de Tarso Almeida Paiva

Exmo. Deputado José Henrique, 2º-Vice-Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, representando, neste evento,
o Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente desta Casa; Exmo. Sr.
Murilo Badaró, Senador, ex-Ministro, ex-Presidente do BDMG e
Presidente da Academia Mineira de Letras; Exmo. Sr. Leonídio
Bouças, Diretor do Indi, representando esse Instituto; Exmo. Sr. Luís
Carlos Maciel, Prefeito Municipal de Ouro Fino, minha terra natal, na
pessoa de quem gostaria de cumprimentar os demais Prefeitos e
autoridades municipais presentes; Exmo. Sr. Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, autor do requerimento que deu origem a esta solenidade, meu
amigo e conterrâneo; demais autoridades presentes, Deputados e
Deputadas; meus amigos da direção, corpo gerencial e servidores do
BDMG, senhoras e senhores, gostaria inicialmente de agradecer ao
Deputado Dalmo Ribeiro pela iniciativa de propor a realização desta
sessão em homenagem aos 45 anos do BDMG e à Assembléia
Legislativa que a acolheu por unanimidade. O meu mais profundo
agradecimento aos representantes do povo mineiro nesta Casa.
Quero também cumprimentar os ex-Presidentes presentes, Senador
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Murilo Badaró e Dr. Silviano Cançado, que me precedeu na
Presidência do BDMG. Gostaria de cumprimentar e agradecer a
presença dos Prefeitos, líderes empresariais e demais amigos dos
vários Municípios desta grande Minas Gerais. Agradeço ainda aos
representantes das organizações empresariais - Fiemg, Federação
das Associações Comerciais, Federação das Cooperativas - pela
parceria que nos permite chegar a cada um dos Municípios mineiros.
Finalmente gostaria de agradecer àqueles que confiaram no BDMG ao
longo desses 45 anos, em especial às inúmeras empresas que, com o
apoio do Banco, puderam gerar milhares e milhares de empregos e
promover o crescimento da economia mineira. Entendo que essa é
uma homenagem à direção e ao corpo de técnicos e funcionários
dessa instituição, que personificam o banco do presente. Mas também
aos inúmeros personagens, funcionários, dirigentes e idealizadores do
BDMG, que protagonizaram uma história pautada pelo compromisso
com o progresso e a melhoria da qualidade de vida do povo de Minas.

É, pois, uma homenagem à instituição BDMG e uma reverência à
sua contribuição para o progresso econômico e social de Minas
Gerais. Ademais, entendo que é também uma demonstração de
confiança no futuro da instituição, que juntos iremos construir.

Gostaria também de agradecer ao Governador Aécio Neves a
confiança depositada no Presidente Itamar Franco, em mim e nos
demais membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal
e da Diretoria Executiva do Banco. É um enorme orgulho participar do
seu governo: dinâmico, eficiente e ético, que está transformando
Minas Gerais.

Sr. Presidente, Deputado José Henrique, caro Deputado Dalmo
Ribeiro, por motivos alheios à sua vontade, o Presidente Itamar
Franco não pode estar aqui conosco e me pediu que apresentasse
suas escusas e seus mais sinceros agradecimentos.

Esse nosso Banco tem uma bela história, marcada pela inovação,
pioneirismo e ousadia, temperadas pela ética, pelo espírito público e
pela prudência, típicos das tradições mineiras. Sua origem mesmo
remonta a 1951, como mencionou o Deputado Dalmo Ribeiro, quando
o então Governador Juscelino Kubitschek encaminhou a esta

Assembléia a Mensagem nº 65, de 26 de julho daquele ano, propondo



1242

a criação do Banco de Investimentos de Minas Gerais, na forma de
uma sociedade de economia mista, com o controle acionário do
Estado. Seu objetivo central seria o de fomentar a industrialização do
Estado, então incipiente, a partir das oportunidades criadas pelos
investimentos públicos na geração de energia elétrica. Se aprovada a
proposta de JK, aquele teria sido o primeiro banco de fomento
brasileiro, precedendo o próprio BNDES, que viria a ser criado no ano
seguinte. O BDMG nasceu 10 anos depois. Ao ganhar vida em
setembro de 1962, como o primeiro banco estadual de
desenvolvimento brasileiro, por meio da Lei nº 2.607, aprovada por
esta Assembléia e sancionada pelo Governador Magalhães Pinto, o
BDMG incorporou visceralmente o conceito de desenvolvimento que
carrega em seu nome, tornando-se um protagonista no acelerado
processo de desenvolvimento econômico do Estado, que se seguiu.

Sem querer alongar-me, gostaria de destacar aqui três dimensões
fundamentais da atuação do Banco de então. Em primeiro lugar, a
realização de estudos técnicos profundos sobre a realidade mineira,
dos quais cabe evidentemente destacar o Diagnóstico da Economia
Mineira, de enormes repercussões, o qual assinalava enfaticamente o
empobrecimento relativo e a estagnação do Estado, e propunha ações
para a reversão desse quadro.

Em segundo lugar, a liderança na revolução institucional que se
realizou na máquina pública do Estado, moldando e implementando
um novo aparato institucional, modelo para quase todos os outros
Estados da Federação, e que em grande medida preparou o Estado
para o grande salto econômico das décadas de 60 e 70. Cabe aqui
ressaltar a criação do Indi, da Fundação João Pinheiro, do CDI e do
Ceag e a modernização na estrutura fazendária de Minas.

Por fim, há de mencionar a implementação de programas setoriais
inovadores, que induziram fortemente a reestruturação de diversos
segmentos econômicos no Estado, podendo citar-se, apenas como
exemplos, a cafeicultura e a exploração pioneira do cerrado, como nos
falou o Deputado Dalmo Ribeiro.

A par de seu papel de indutor do desenvolvimento econômico no
Estado, o BDMG consolidou-se nas décadas de 70 e 80 como uma
grande instituição financeira, chegando a aprovar anualmente mais de
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US$1.000.000.000,00 em novos financiamentos.
Era uma época em que os bancos públicos de fomento praticamente

monopolizavam no País os financiamentos de longo prazo,
largamente baseados em recursos fiscais subsidiados. A década de
90, de grandes transformações nas instituições e nas estruturas
econômicas do País, marcada pelo extraordinário esforço de
estabilização macroeconômica, assistiu à debacle do sistema de
bancos estaduais de desenvolvimento. Deles todos, e à época
praticamente todos os Estados já tinham o seu, restaram, além do
BDMG, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul -
BRDE - e o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo - Bandes.
Quais as razões da permanência do BDMG? Pergunto aqui. Ademais
da competência e seriedade de seu corpo técnico e de suas profundas
raízes na economia e na sociedade de Minas, há de mencionar a
lucidez e a visão estratégica de dois grandes estadistas mineiros, os
então Governadores Hélio Garcia e Itamar Franco.

O Governador Hélio Garcia foi o responsável pela criação dos
fundos estaduais de desenvolvimento, instrumento fundamental de
apoio à economia mineira, que hoje, consolidado e ampliado no
governo Aécio Neves, tem um patrimônio superior a
R$2.000.000.000,00. Foi também do governo Hélio Garcia a criação
do programa Somma, de apoio aos Municípios mineiros. Hoje,
transformado em Novo Somma, contribui para o desenvolvimento da
infra-estrutura urbana e do saneamento e é um instrumento
importante de apoio do governo estadual aos Municípios mineiros.

O Presidente Itamar Franco teve papel fundamental na vida do
BDMG. Posso registrar ao menos dois episódios marcantes. O
primeiro, quando Presidente da República, Itamar Franco determinou
à Advocacia-Geral da União que revisse parecer da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, dando, então, provimento à justa
reclamação do BDMG quanto ao aval da União nos créditos não
honrados pelo antigo IAA - e foi possível a capitalização do Banco
naquele momento. O segundo, quando Governador do Estado
impediu que o Banco se transformasse em agência de
desenvolvimento e promoveu sua capitalização com a incorporação
dos recursos do Somma ao capital do Banco. O BDMG remanesceu,
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por fim, como a única instituição financeira do governo de Minas
Gerais.

Sr. Presidente, Deputado José Henrique, Deputado Dalmo Ribeiro, e
hoje? E o futuro? O Banco hoje apresenta uma situação econômico-
financeira bastante confortável. Ademais, dispõe de um corpo de
funcionários renovado e capaz, mesclado por experientes técnicos e
jovens talentos recém-ingressos na instituição. O BDMG é hoje uma
organização saudável, plena de vitalidade e energia.

Por outro lado, sua direção, seus técnicos e funcionários têm diante
de si um enorme e fascinante desafio: o de canalizar toda essa
energia na direção do reencontro do BDMG com o seu papel precípuo
e histórico de protagonista no processo de desenvolvimento de Minas.
Essa não é uma tarefa trivial. O mundo, o País, Minas são outros. São
muitos outros. Requer-se aqui lucidez, com muita ousadia. Ousadia e
prudência, como é da índole dos mineiros. Há que quebrar
paradigmas. Há que inovar. Há que reinventar!

Para tanto, duas referências são fundamentais: primeiramente, há
que ter em conta que, nos tempos atuais e, mais ainda, nos tempos
futuros, o conceito de desenvolvimento transforma-se, amplia-se,
torna-se mais complexo. O crescimento industrial baseado na
formação de novos ativos fixos já não é, como na origem do BDMG,
nos anos 60, suficiente para alavancar as transformações sociais
desejadas nem mesmo para garantir o desenvolvimento econômico.

Há que incorporar, no coração das estratégias do Banco, novos
temas, como a eqüidade, a educação, a saúde, a segurança, a
inovação tecnológica, a preservação ambiental e os novos serviços.
Em uma palavra: buscar o desenvolvimento sustentável.

Talvez, profeticamente, o BDMG não tenha sido batizado como o
seu similar nacional, com a designação de Banco de Desenvolvimento
Econômico, já que mais e mais se esvai a fronteira entre o econômico
e o social.

Em segundo lugar, é preciso considerar que o papel do setor público
consentâneo com esse novo quadro é completamente distinto. A
energia propulsora dos processos econômicos deve caber agora ao
setor privado. No que concerne aos bancos de fomento, há que
considerar que, ao contrário do passado recente, o sistema financeiro
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privado e o mercado de capitais já disponibilizam, felizmente, recursos
de longo prazo para o financiamento de projetos.

Novo conceito de desenvolvimento! Esse o tamanho de nosso
desafio, que, aliás, é o desafio atual declarado de todos os bancos de
fomento - do Banco Mundial e do BID ao BNDES. Abraçar com
vontade o novo significado ampliado de desenvolvimento; desenvolver
e utilizar novos instrumentos financeiros, em acréscimo aos fundos
fiscais, com redução progressiva da importância dos subsídios; agir
como indutor e catalisador das iniciativas empresariais; atuar como
instrumento viabilizador dos projetos estratégicos do governo do
Estado; contribuir para a redução das desigualdades regionais e
sociais no Estado; criar oportunidades para todos em Minas Gerais;
tais são alguns dos rumos que estamos perscrutando em nosso
planejamento estratégico 2008-2011.

Minhas palavras finais são de muita fé e otimismo. Tenho a
convicção de que, na celebração desses 45 anos do BDMG, mais
além de reverenciar o seu passado notável e glorioso, é o momento
de, nele inspirado, inventar o seu futuro. Que os espíritos dos nossos
pioneiros nos dêem força e nos iluminem nessa nova trajetória! Muito
obrigado.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Coral do BDMG, que

apresentará a música “Oh, Minas Gerais”. Ele será conduzido pelo
Maestro Arnon Sávio Reis de Oliveira.

- Procede-se à apresentação musical.
Palavras do Sr. Murilo Badaró

Sr. Presidente da Assembléia Legislativa, e prezado Paulo de Tarso
Almeida Paiva, Presidente do BDMG; na pessoa do nosso Silviano
Cançado, o decano dos ex-Presidentes presentes, saúdo todos os
companheiros e funcionários do banco e seu magnífico coral.

Quero também pedir a complacência do Plenário para esse gesto de
ousadia parlamentar de quebrar o protocolo para pedir, pela ordem, a
palavra, e certamente vou merecer essa generosidade dos senhores e
senhoras. Sou a única testemunha viva, neste Plenário, dos atos
parlamentares que deram causa ao Banco de Desenvolvimento
Econômico de Minas Gerais. Farei um relato rápido - não vou cansá-
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los -, mas o suficiente para deixar registrado, nesta sessão solene, ao
ensejo do 45° aniversário de fundação do Banco, est a pequenina
crônica de como o Poder Legislativo é capaz de, com criatividade e,
sobretudo, com espírito público, causar um benefício de tal relevância
a Minas Gerais, como foi o caso do Banco de Desenvolvimento.

O Partido Social Democrático, do qual fazia parte, era majoritário na
Assembléia, nos anos de 1959, 1960, 1961 e 1962, no governo Bias
Fortes. O Governador Magalhães Pinto, em 1961, consegue eleger-se
em oposição ao governo que vigia naquela época. Nós, que éramos
da bancada mais forte, comandávamos o processo parlamentar, e é
claro que, guardadas as dimensões do tempo, tudo era absolutamente
diferente do que é hoje. Havia homens de grande experiência,
naquele tempo, no parlamento. Eu era um dos mais jovens da
bancada, mas tínhamos homens experimentados, como, por exemplo,
Pio Canedo, do Partido Social Democrático; Cícero Dumont, do
Partido Republicano; e outros.

Quando Magalhães ganhou a eleição e assumiu o governo, em
1961, nós, que passamos vários anos no comando da situação
política, viramos oposição. O Capanema, alguns anos mais tarde,
disse em uma das frases que o papel da Oposição é criar dificuldades
para o governo. Nós fomos conduzindo a Oposição. Vejo ali a UDN
representada pelo Dr. Orlando Vaz, Presidente do Centro Jurídico
Brasileiro. A UDN, muito dura no governo, resolveu implantar a sua
doutrina política de conquista do poder, e instalou-se, então, o atrito.
O Mílton Lucca de Paula era jornalista na Assembléia, nesse tempo,
outra testemunha disso.

Acontece que, em um determinado período, o Deputado Reni
Rabelo, que pertencia ao partido do Adhemar de Barros, o Partido
Social Progressista - PSP -, começou uma coleta de assinaturas para
criar o Banco do Desenvolvimento dos Municípios do Estado de Minas
Gerais.

Essa era a ementa do projeto, seguida de uma série de artigos que
davam, na sua imaginação, a consistência para o banco que ele
desejava para os Municípios. E nós, da Oposição, imaginávamos que
o Magalhães não poderia vetar o projeto dos Municípios, porque
criaria um grande embaraço político para ele. Aí aprovamos o projeto
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na Assembléia Legislativa. O projeto foi à sanção, e o Governador
Magalhães Pinto, assessorado por um talentoso cidadão, que depois
foi Presidente do Banco, Paulo Camillo de Oliveira Penna, fez um veto
cirúrgico, digamos um veto de cirurgia plástica no projeto. Vetou
integralmente o projeto, menos a expressão “Fica criado o Banco de
Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais”.

Daí para frente, leis e projetos subseqüentes foram compondo a
estrutura dessa maravilhosa instituição, que hoje comemora 45 anos,
tão bem definidos pelo precioso texto do Presidente Paulo Paiva.

Fui testemunha disso e não poderia deixar de registrar para os anais
essa pequena crônica, porque cada um de nós, por mais modesto que
desejemos ser, temos sempre um lugar reservado, um cadinho onde
colocamos os nossos troféus. E esse é um dos troféus que carrego
orgulhosamente comigo. E o destino depois me premiou com a
possibilidade, com a fortuna de ser Presidente da instituição que, num
dia de 1962, ajudei a criar, com a minha assinatura de apoiamento.
Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente
Exmo. Sr. Dr. Paulo de Tarso Almeida Paiva, Presidente do BDMG;

Exmo. Sr. Dr. Murilo Badaró, Presidente da Academia Mineira de
Letras, que nos deu uma belíssima aula da história do Parlamento
mineiro; Exmo. Dr. Leonídio Bouças, Diretor do Indi; Exmo. Dr. Luís
Carlos Maciel, Prefeito de Ouro Fino; Exmo. Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, autor do requerimento que deu origem a esta solenidade;
Diretores do BDMG; funcionários; senhoras e senhores.

Os 45 anos do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, motivo
desta reunião comemorativa, representam um importante capítulo da
história econômica e cultural do Estado. Desde 1962, ano de sua
fundação, vem o BDMG participando, pelos seus financiamentos de
médio e longo prazos, dos mais importantes empreendimentos que
hoje sustentam a economia mineira.

Graças à sua intervenção, assistimos à implantação do parque
fornecedor de autopeças e à expansão dos segmentos siderúrgico e
cimenteiro, decisivos para o setor industrial. No segmento agrícola, a
incorporação do cerrado às nossas áreas produtivas ou a revitalização
da cafeicultura trouxeram uma face mais moderna e competitiva às
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atividades geradas em nosso campo.
Por outro lado, as ações do BDMG Cultural têm favorecido todas as

expressões artísticas de nosso Estado, viabilizando o aprimoramento
de nossos valores culturais e estéticos, que ressaltam a identidade do
povo mineiro.

Parceiro de todos os que acreditam no potencial de crescimento de
Minas Gerais, investindo em setores vitais, o Banco tem promovido,
além da diversificação econômica, a interiorização do
desenvolvimento, tendo em vista a redução das desigualdades
regionais.

Com essa política que conjuga geração de renda e justiça social,
enfatizando ainda a dimensão da cultura, o BDMG vem tendo uma
atuação indispensável em todo o território estadual, pois também
financia o comércio, os serviços e a infra-estrutura dos Municípios.
Defendendo a valorização do ser humano, pela promoção da ética e
da transparência, junto à busca da competência técnica e da
excelência operacional, tem sido também um importante promotor do
desenvolvimento sustentável.

Assim, comporta-se, em todas as suas operações, como um agente
de responsabilidade social e ambiental. Apóia, portanto, as empresas
que se voltam para a preservação ambiental e utilizam novas
tecnologias no combate aos graves problemas que afetam o meio
ambiente. Seu código de ética é um referencial para os profissionais
envolvidos com o desenvolvimento econômico e social do Estado.
Além de empenhado no sucesso dos clientes, o BDMG promove a
cooperação, a responsabilidade, a legalidade e a justiça.

Esta casa, que abriga os representantes do povo mineiro, só tem a
agradecer, em nome dos cidadãos deste Estado, por essa trajetória
de competência, que vem caracterizando a nossa principal instituição
de fomento. Ao Dr. Paulo Paiva, ilustre Presidente, expoente do
pensamento econômico do País, e ao Dr. Itamar Franco, ex-
Presidente da República, agora à frente do Conselho Econômico da
instituição, nossos cumprimentos especiais, extensivos a cada
funcionário ou dirigente que participou da construção desse
irrepreensível passado. Em mãos tão competentes e tão
comprometidas com a causa do progresso do Estado e com o bem-
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estar dos mineiros, reconhecemos o presente favorável ao Banco e o
compromisso com seu futuro, que certamente se traduzirá na sua
continuidade, sempre estratégica para Minas Gerais. Muito Obrigado.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta aos convidados os

agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da
convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a reunião especial de amanhã, dia 21, às 14 horas,
nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 36ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 21/9/2007

Presidência do Deputado Weliton Prado
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Deputado Célio Moreira - Palavras do
Deputado Eros Biondini - Apresentação musical - Entrega de placa -
Palavras do Sr. Marcos Dione Ugosky Volcan - Palavras do Sr.
Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Genaro - Célio Moreira - Eros Biondini - Getúlio Neiva -

Weliton Prado.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Às 14h15min, declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado Antônio Genaro, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.
Marcos Dione Ugosky Volcan, Presidente Nacional da Renovação
Carismática Católica - RCC -; e Deputados Federais Miguel Martini e
Odair Cunha; os Revmos. Srs. Padre Alexandre Fernandes de
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Oliveira, Vice-Chanceler da Arquidiocese de Belo Horizonte,
representando o Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte, Dom
Walmor Oliveira de Azevedo; e Padre Reinaldo da Silva,
representante da Comunidade Canção Nova; e os Exmos. Srs.
Vereador Fred Costa, representando a Câmara Municipal de Belo
Horizonte; e Deputados Célio Moreira e Eros Biodini, autores do
requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença dos Revmos. Srs. Padres

Lourival Felipe Soares, Pároco da Paróquia Santo Antônio, na
Pampulha; Philippe Berget, Professor da PUC Minas e assistente
eclesiástico do Conselho das Novas Comunidades de Minas Gerais;
Ângelo Márcio de Paula; Gladstone Elias de Souza; João de Deus
Dantas; Lino; Marcelo Alves de Oliveira; Philippe Jacques Barrucand;
e Waldemar; das Revmas. Sras. Irmãs Beatrice Bourrat, missionária
do Conselho do Camenc, Comunidade Chemin Neuf; Marinez Rossata
e Natália; dos membros do Conselho Nacional da Renovação
Carismática Católica; da Comissão Estadual da RCC, Poliana Lara
Milanesi, Aidê, Flávia Lobato, Marildias, Inês Pimenta, Janaína
Santos, Mirela Sá dos Santos; do Coordenador Diocesano Arnaldo
Betil, da Comunidade Novo Israel; da Sra. Heloísa, da Comunidade
Mundo Novo; da Maria Camila, da Comunidade Nova Aliança; da
Ministra Regional e Irmã Rute, da Toca de Assis; dos Coordenadores
de Ministérios da RCC estadual, Rita de Cássia Teixeira, Tânia Mara
Araújo, Fernando Ribeiro Gonçalves Neto, Luiz Fernando Gomes da
Silva; da RCC de Belo Horizonte, Wilson da Silva, Gilene Agda Pinto,
Márcia Marques, Maria Virgínia e Sebastião Vital; das Comunidades
Gospa Mira e Árvore da Vida; e dos Exmos. Srs. Mílton Araújo,
Presidente do Propagavende; Francisco Martins, membro do conselho
consultivo do Propagavende; e Adriano Ventura, da Nesp.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Renovação

Carismática Católica pelo transcurso de seus 40 anos de criação.
Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.
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Palavras do Deputado Célio Moreira
Exmos. Srs. Deputado Weliton Prado, representando o Presidente

da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado
Alberto Pinto Coelho; Marcos Dione Ugosky Volcan, Presidente
Nacional da RCC; Miguel Martini, Deputado Federal atuante, nosso
amigo e irmão, que tem dado o testemunho de sua fé e o
compromisso com a doutrina social no Congresso Nacional; Revmo.
Pe. Alexandre Fernando Oliveira, Vice-Chanceler, representando D.
Walmor Oliveira de Azevedo, Arcebispo Metropolitano de Belo
Horizonte; Pe. Reinaldo da Silva, representante da Comunidade
Canção Nova; e Deputado Eros Biondini, meu amigo e autor do
requerimento que deu origem a esta solenidade, a Assembléia
Legislativa fez uma grande aquisição, um homem de fé e
responsabilidade, que vem lutando para que os princípios, os valores
e as verdades da doutrina católica sejam mantidos, e que tem sido
uma testemunha viva na Assembléia. Parabéns pelo trabalho. Sras.
Deputadas e Srs. Deputados, senhoras e senhores, minhas irmãs e
meus irmãos; gostaria de saudá-los na paz de Nosso Senhor Jesus
Cristo. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo!

Desejo a paz a todos. Com muita alegria, preparei um pequeno
discurso. É com muita alegria que homenageamos nossa querida
Renovação Carismática Católica. (- Lê:)

“Caríssimos irmãos, dou graças ao meu Deus, por meio de Jesus
Cristo, a respeito de vós, pois a fama de vossa Fé espalhou-se pelo
mundo inteiro”.

Tomo a liberdade de iniciar esta fala repetindo a saudação do nosso
saudoso Papa João Paulo II, inspirada em Romanos, l;8, com que
iniciou seu discurso por ocasião da Conferência Internacional para os
Responsáveis pelo Movimento Carismático Católico. Faço-o em
reconhecimento à grande contribuição dada por esse importante líder
espiritual à cristalização da RCC, por seu empenho na proclamação
da fé católica carismática. João Paulo enxergou, como ninguém, a
importância do surgimento da Renovação Carismática Católica em
seu tempo e espaço, em sua busca de comunhão permanente com o
Espírito Santo.

“Estou convencido de que este movimento é um importante
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componente desta total renovação da igreja, desta renovação
espiritual da igreja”, diria João Paulo na audiência ao Conselho
Internacional realizado em 11/9/79. Com reverencial respeito a todos
os credos, crenças e descrenças, esta Casa toma hoje a liberdade de
homenagear a Renovação Carismática Católica pelos seus 40 anos,
que completa com vigor, alegria, ciente de sua importância no resgate
da fé, principalmente junto aos jovens, no seu jeito corajoso e alegre
de glorificar a Deus, de buscá-lo e se deixar tocar por ele.

Estamos celebrando aqui um movimento que não nasceu do acaso,
mas motivado por questões preocupantes, como o distanciamento do
jovem da vida religiosa. Um movimento que surgiu mundialmente no
século XX, produto de um longo processo da Igreja na busca de si
mesma, do desejo da presença criadora e libertadora do Espírito
Santo na Igreja.

Esse despertar para uma nova postura católica frente ao Espírito
Santo foi fortalecendo-se em várias etapas, com a semente lançada
em 9/5/87, quando o Papa Leão XIII publicou a Encíclica “Divinum Ilud
Munus”, lamentando que o Espírito Santo fosse pouco conhecido e
apreciado, e concitava o povo a maior devoção a Ele. A leitura, os
sermões e os livros sobre esse documento acabaram influenciando
muitas pessoas e estimularam também um número importante de
estudos sobre a atuação do Espírito Santo na Igreja.

Em dezembro de 1961, a vida da Igreja contemporânea ficaria
profundamente marcada pelo Concílio Vaticano II. Na visão de seu
promotor, o Papa João XXIII, o Concílio deveria ser uma abertura de
janelas para que um ar novo e fresco renovasse a Igreja. E preconiza
o papa: “Repita-se no povo cristão o espetáculo dos Apóstolos
reunidos em Jerusalém, depois da ascensão de Jesus ao céu, quando
a Igreja nascente se encontrou reunida em comunhão de pensamento
e de oração com Pedro, pastor dos cordeiros e das ovelhas”. Em sua
oração preparatória do Concílio Vaticano II, o Papa resumia toda a
confiança em um novo tempo de comunhão entre Deus e o homem
cristão: “Digne-se o Espírito Santo escutar de forma mais consoladora
a oração que sobe a Ele de todas as partes da Terra. Que Ele renove
em nosso tempo os prodígios como de um novo Pentecostes e
conceda que a Santa Igreja, permanecendo unânime na oração com
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Maria, mãe de Jesus, e sob a direção de Pedro, dilate o reino do
Divino Salvador, reino de verdade e justiça, reino de amor e paz”.

Na perspectiva do Cardeal Suenens, João XXIII estava consciente
de que a Igreja necessitava de um novo Pentecostes, e acrescenta:
“Agora, olhando para trás, podemos dizer que o Concílio, indicando
sua fé no carisma, fez um gesto profético e preparou os cristãos para
acolher a Renovação Carismática, que está se espalhando por todos
os cinco continentes”.

E, depois de quatro etapas conciliares, o Papa Paulo VI encerrou o
Concílio Ecumênico Vaticano II em uma cerimônia ao ar livre, na
Praça de São Pedro, no dia 8/12/65. Na III Conferência Internacional
da RCC, em Roma, Paulo VI diria que a renovação espiritual, a
Renovação Carismática Católica era uma sorte para a Igreja e para o
mundo.

Na compreensão que tem de si mesma, a Renovação Carismática
Católica percebe-se como um acontecimento estreitamente vinculado
ao Concílio, surgindo no momento em que se começava a procurar
caminhos para pôr em prática a renovação da Igreja, desejada,
ordenada e inaugurada pelo Concílio Vaticano II. Um ano depois do
término do Concílio, em 1965, começa a despontar o fenômeno
religioso chamado Renovação Carismática, como desdobramento da
evolução da espiritualidade pós-conciliar. Mas seu nascimento deu-se,
de fato, após um retiro espiritual realizado em fevereiro de 1967, na
Universidade de Duquesne, em Pittsburgh, na Pensilvânia, nos
Estados Unidos, a partir do relato de uma estudante que participou do
retiro, em carta enviada ao seu professor, Monsenhor Lacovantuno.
Na carta, a estudante relatava desde o preparo para o encontro até os
acontecimentos daqueles dias com entusiasmo e surpresa. Dizia a
estudante: ‘Eu fiquei particularmente impressionada pelo
conhecimento do poder do Espírito Santo e pelo vigor e a coragem
com que os apóstolos foram capazes de espalhar a boa-nova, após o
Pentecostes’. Confessa ao final que o encontro transformara sua vida.
Em outro trecho da carta, ela atesta: “Agora tenho certeza de que não
há nada que tenhamos de suportar sozinhos, nenhuma oração que
não seja atendida, nenhuma necessidade que Deus não possa cobrir
com sua riqueza. Eu me vi, de repente, conversando com Jesus Cristo
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e vendo desde logo o resultado desse trabalho. Eu jamais teria
ousado fazer essas coisas no passado, mas agora, ao contrário: é
impossível deixar de fazê-las. É como disseram os apóstolos depois
de Pentecostes: Como podemos deixar de falar sobre as coisas que
vimos e ouvimos?”.

A experiência inicial vivida nessas universidades, caracterizada por
um reavivamento espiritual por meio da oração, da vida nova no
Espírito Santo, com a manifestação dos seus dons, foi tomando corpo,
transpondo rapidamente o ambiente de origem. Grupos de oração
foram surgindo noutras universidades, paróquias, mosteiros. Os
testemunhos multiplicavam-se vindos dos mais variados grupos de
pessoas: operários, ex-presidiários, professores, religiosos das mais
diversas ordens. Embora os primeiros momentos da Renovação
tenham-se dado em torno do retiro de Duquesne, e apesar de estarem
os americanos igualmente presentes no seu nascimento em diversos
outros países, seria falso atribuir a expansão da Renovação
Carismática unicamente à sua influência. Na verdade, a RCC explodiu
quase ao mesmo tempo em todos os cantos da Terra, em todas as
igrejas, sem que se saiba muito bem como é que o fogo se ateou. No
mesmo ano em que a RCC criou corpo nos Estados Unidos, chegou
ao Canadá por meio dos jovens que estudavam em Notre Dame,
crescendo rapidamente naquele país. Em 1973 aconteceu o primeiro
congresso internacional, em Indiana, contando com 25 mil
participantes, e outro em Roma, reunindo 120 líderes de 34 países.
Em 1974, o segundo congresso internacional, também nos Estados
Unidos, reuniu 30 mil participantes, estando presentes 700 padres e
15 bispos. No mesmo ano, em Roma, era promovido o segundo
congresso, com 220 líderes de 50 diferentes países. No período de
1970 a 1980, a Renovação já estava presente em outros países de
língua inglesa, bem como na Europa Ocidental. Entre 1980 e 1990, a
RCC ampliou suas relações com a hierarquia, período em que houve
grande esforço, por parte de suas lideranças, pela aproximação entre
os diversos países e a consolidação de organizações nacionais e
internacionais. Na década seguinte, marcada pela mudança de regime
político do Leste europeu, sugiram muitos grupos de oração nos
países que compunham a antiga União Soviética. O movimento se
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expandia também na África, Ásia e América Latina. Filipinas, Brasil e
México estão entre os países com maior número de participantes e
grupos de oração. São os grupos de oração a base da estrutura da
RCC, organizados geralmente nas paróquias. Liderados por leigos,
esses grupos são formados por um número variado de pessoas em
reuniões que acontecem semanalmente. Muitos grupos de oração
deram origem às comunidades carismáticas, onde os laços de vida
entre seus integrantes são mais estreitos. Essas comunidades têm
várias estruturas, vocações, formas e graus de dedicação. Algumas
delas foram muito importantes para o desenvolvimento e propagação
do Evangelho e para a Renovação Carismática.

Além de encontros nos grupos de oração, os membros da
Renovação Carismática se reúnem com alguma freqüência em
encontros de oração, que ocorrem nos fins de semana, na forma de
retiros, congressos visando aprofundar o conhecimento da Renovação
e preparar novos líderes. Também por meio dos grupos de oração, o
“Seminário de Vida do Espírito Santo”, do qual, acredito, todos aqui já
participaram, em que temos a oportunidade de receber o querigma, a
mensagem de como Deus nos ama, de como somos importantes para
Deus. Vamos dizer para as pessoas que ainda não experimentaram
Jesus, que ainda não tiveram um encontro pessoal com Jesus, que
Deus as ama, com suas fraquezas, pecados e dificuldades. Para
aquelas pessoas que questionam o amor de Deus e que protestam
contra a possibilidade de Deus ser amor, uma vez que existem
guerras, mortes e doenças no mundo, queremos anunciar que, dentro
do querigma, isso se deve ao pecado, que separa, mata. Mas esse
pecado não irá separar, pois a misericórdia de Deus é bem maior. Por
amor a mim, a você, a todos os filhos, Deus mandou Seu Filho, Jesus
Cristo, Filho vivo de Deus. Sempre digo nos grupos, retiros e no
seminário de vida no espírito, naquele buraco criado entre o amor de
Deus e o pecado, Jesus, com sua cruz, fez uma ponte para
chegarmos a Seu coração. Basta termos fé, convertermo-nos e
assumirmos Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de nossa vida.
Assim faremos como Maria: eis-me aqui, o servo e a serva do Senhor,
e faça de mim segundo a Sua vontade. Dessa forma viveremos em
comunidade, iremos servir e ver o quanto somos importantes e
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quantas pessoas precisam de nós. Podem ser organizados em âmbito
paroquial ou diocesano os grupos de oração, os retiros ou os
seminários. Em média, uma vez por ano, ocorrem, em cada Estado ou
diocese, os cenáculos, que são grandes encontros que reúnem
milhares de pessoas em estádios de futebol ou ginásios
poliesportivos, em que se realizam dias de oração semelhantes aos
que ocorrem nos grupos de oração. Em Roma, a Renovação conta
com um escritório internacional, que teve como origem um centro de
comunicação, que surgiu em Michigan, considerado o centro de
referência do início da Renovação Carismática nos Estados Unidos.
Ele foi reconhecido em 1970 com o nome de Escritório Internacional
de Comunicação.

O reconhecimento oficial da Renovação Carismática pela Santa Sé
foi obtido após meticuloso trabalho de avaliação realizado pelos
membros do Escritório do Serviço Internacional da Renovação
Carismática. Com o apoio de bispos e cardeais, seu estatuto foi
aprovado depois de submetido a alguns ajustes em 1993, detalhando
sua natureza, objetivos e estrutura. Em 14/9/93, por meio do Pontifício
Conselho para os Leigos, foi expedido o decreto de reconhecimento
do Serviço Internacional da Renovação Carismática Católica. No
Brasil, a Renovação Carismática Católica teve sua origem na cidade
de Campinas, São Paulo, em 1969, com o Pe. Eduardo Dougherty,
sacerdote jesuíta norte-americano, que mais tarde passou a partilhar
seu trabalho com Pe. Haroldo Joseph, também jesuíta. Foi o Padre
Eduardo quem cuidou de difundir a Renovação Carismática em todas
as Capitais do País. E, nos anos seguintes, com o Padre Sales,
também jesuíta, promoveu retiros conhecidos como Experiência do
Espírito Santo e, depois, como Experiência de Oração, por todo o
Brasil. O trabalho cresceu mais ainda com a adesão do nosso querido
Pe. Jonas Abib, que mais tarde criaria a Comunidade Canção Nova.
Em 1974, foi realizado o I Congresso Nacional da Renovação
Carismática, com orientação do Pe. Silvestre Scandian. Esse
movimento ganhou força em meados dos anos 90, em todo o País, e
já responde sozinho por grande parte dos católicos praticantes
brasileiros. Popularizada principalmente entre os jovens, a Renovação
Carismática Católica prega e vive a fé em Jesus, Senhor e único
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Salvador de todos, e busca promover uma experiência pessoal com o
Deus vivo, para renovar os valores religiosos e morais dos cristãos.
Na Renovação Carismática Católica, nós, da Igreja Católica como um
todo, somos chamados a romper com o pecado, a viver a santidade
de Cristo por meio do Espírito Santo, que concede ao homem a plena
realização e resgata a sua imagem e semelhança com o Criador de
todas as coisas, em observância às Sagradas Escrituras.

Este movimento trouxe ainda, como somatório, a expansão de
vocações religiosas e sacerdotais, além do envolvimento da Igreja no
trabalho missionário. Marcou seu engajamento com as ações de
caráter social e filantrópico, sempre trabalhando em comunhão com
as dioceses e arquidioceses, em comunhão e obediência aos nossos
Padres, Bispos, Arcebispos, Cardeais e ao nosso Papa. A
Arquidiocese de Belo Horizonte conta hoje aproximadamente 600
grupos de oração. Temos grupos de oração na Capital com
aproximadamente mil pessoas. Temos grupos de orações com 20, 30
pessoas. Mas, graças a Deus, tem sido anunciado, com autoridade e
poder, que Jesus Cristo vive e é o Senhor. O que celebramos hoje,
com a graça de Deus, são os frutos do crescimento dessa fé, sua
perenização, o despertar de uma forma menos ortodoxa e mais
espontânea na busca do Espírito Santo, que se faz presente nesta
Casa, entre nós, alertando-nos de nossas responsabilidades como
cidadãos e representantes dos ideais e da honra de nossos eleitores.
Toda quinta-feira, ao meio-dia, temos um grupo de orações na capela
da Assembléia Legislativa, onde também está sendo anunciado, com
autoridade e poder, que Jesus é o Senhor. É o Senhor desta Casa
também. Todos os meses, temos missa para todos os gabinetes e
diretorias. Quero aqui dar nossos cumprimentos a todos que ajudaram
a manter acesa essa força, a chama dessa fé por meio da Renovação
Carismática. Peço aplausos para todos, para honra e glória do Nosso
Senhor Jesus Cristo. Combinamos de ser um discurso bastante
rápido, mas não poderia deixar de registrar, nos anais da Casa, esta
maravilha que é a Renovação Carismática. Meu testemunho pessoal é
que assumi meu batismo e minha crisma a partir do momento em que
entrei no grupo de orações. Fui coordenador de grupo de orações, de
paróquia, de forania, fui coordenador junto à Arquidiocese de Belo
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Horizonte, com o Manoel, com o João Batista, com o Rogério, que
hoje é padre da nossa igreja e tem sido um pai, uma luz para nós.
Então, por meio da Renovação, assumimos, engajamos os
movimentos. Com isso queremos fazer como fez Jesus, ir ao encontro
das pessoas, chegar perto do padre e dizer: “Estou aqui e preciso
participar do movimento”. Nossa Igreja está sempre solicitando que
oremos e peçamos ao Pai que mande mais operários, porque a
messe é grande e os operários são poucos. Obrigado.

Palavras do Deputado Eros Biondini
Caro amigo Deputado Weliton Prado, representando aqui o

Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembléia, quero
saudá-lo e, na sua pessoa, saúdo a todos, Deputadas e Deputados
presentes, que compõem o grupo dos 77 Deputados da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais; querido Pe. Alexandre, que hoje
representa nosso querido Arcebispo D. Walmor, que tanto nos apóia,
incentiva e acolhe, em cuja pessoa também gostaria de cumprimentar
toda a nossa arquidiocese, tantos sacerdotes que nos honram e
emocionam com sua presença. Obrigado, Pe. Alexandre, por ter vindo
e pela mensagem do D. Walmor de carinho e afeto. Sabemos que,
através da TV Assembléia e da TV Canção Nova, a arquidiocese toda
se une neste dia solene. Muito obrigado. Meu querido amigo Marcos
Volcan, Presidente Nacional da RCC, que carinho e alegria tê-lo
conosco, na sua pessoa cumprimento todo o conselho, que se faz
presente em Belo Horizonte, nesta reunião tão importante para todos
nós, da Renovação Carismática do Brasil. Cumprimento a todos os
que fazem parte da liderança da Renovação. Também nos lembramos
da Poliana e do Wilson, ambos coordenadores estaduais e
arquidiocesanos. Cumprimento meu querido Pe. Reinaldo,
representando aqui a Comunidade Canção Nova, e na sua pessoa
cumprimento todos os representantes de todas as comunidades e de
outros movimentos que vieram prestigiar esta data tão importante para
todos nós. Que o senhor abrace o nosso querido Pe. Jonas Abib, um
dos pais da RCC no Brasil. Querido amigo Deputado Federal Miguel
Martini, companheiro de missão, caminhada, evangelização, ministério
e chamada vocacional na política. Quero saudá-lo, juntamente com o
Deputado Odair Cunha, ambos atuantes e testemunhas vivas da
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espiritualidade da RCC no Brasil, que já fazem parte dessa história,
neste chamado de fé e política. Querido amigo Deputado Célio
Moreira, co-autor do requerimento, quero cumprimentá-lo e
parabenizá-lo pelo exemplo que tem sido para mim, por estarmos
caminhando juntos, dando a nossa contribuição e o nosso testemunho
cristão nesta Casa. Querido amigo Vereador Fred Costa, do também
querido PHS. Estamos aqui com as três esferas representadas:
Deputado Miguel Martini, eu e V. Exa. Também quero, na sua pessoa,
cumprimentar a todos os homens públicos presentes, os Vereadores
que aqui estiverem. Senhoras e senhores, membros de comunidades,
queridos irmãos, amigos que nos acompanham pela TV Assembléia e
pela TV Canção Nova.

Realmente, estou emocionado por este dia e quero deixar meu
coração transbordar toda essa emoção e alegria verdadeira de hoje
poder, com o Deputado Célio Moreira, proporcionar esta justa e
maravilhosa homenagem. Sinto-me privilegiado porque o primeiro ano
desse novo chamado de Deus para minha vida, para representar o
povo de Deus, coincide com os 40 anos da RCC. Para mim isso é
muito significativo e um sinal profundo da confirmação da missão que
Deus me conferiu. Hoje, num determinado aspecto, Marcos, é o dia
mais importante do meu mandato. A RCC extrapola os seus limites,
transborda nessa graça a arquidiocese, as comunidades, como a
Nova Aliança e a Canção Nova, que nos geraram para a fé, para
sermos anunciadores e missionários. Como disse, para nós,
sobretudo para mim, hoje é um dia marcante neste Parlamento.
Sempre temos dito que a política é a arte e a ciência da busca do bem
comum. Isso cai como uma luva na espiritualidade carismática, no
chamado missionário da Igreja. Basta percebermos, na Carta de São
Paulo, no capítulo XII, quando ele fala sobre os dons, sobretudo no
versículo 7, quando diz que a cada um é dada a manifestação do
Espírito para o bem comum. Sabemos, então, que não há como
separar essa busca do bem comum dos dons que cada um recebeu e
que devem multiplicar-se para construir o reino de Deus aqui na Terra.

A RCC, sem dúvida, tem tido uma espiritualidade que faz com que
sejam derramadas bênçãos em toda a nossa Igreja durante esses 40
anos. Como disse, transbordando da Igreja, atingindo todos os



1260

lugares, todos os corações e todas as pessoas. Aqui mesmo nesta
Casa, quantas vezes, ao nos pronunciarmos como membros da RCC,
somos aparteados por outros Deputados que não fazem parte do
movimento, mas que conhecem essa história e que, de alguma
maneira, na sua família ou em algum contexto de suas vidas, foram já
tocados e transformados por essa realidade. O Deputado Weliton
Prado pode testemunhar isso aqui.

Não há um dos 77 Deputados desta Casa que hoje, ao cruzar o
nosso caminho, não sinta também essa ação poderosa de Deus que
já vem agindo na vida de todos nós.

Tenho certeza de que a RCC, com os seus dons, com sua maneira
de evangelizar, também perfumou toda a Igreja. Toda a Igreja é
perfumada hoje pela Renovação.

Todos os movimentos, assim como ofereceram dons para a
Renovação, também recebem dela esse avivamento, que é, a meu
ver, a passagem de uma vida de caminhada cristã, de religiosidade
ou, para algumas pessoas, do simples cumprimento de ritos, para
uma experiência pessoal com Deus e uma abertura à ação do Espírito
Santo, que nos faz missionários e instrumentos de cura e de
libertação. É isso que temos visto acontecer na Renovação e, por
meio dela, até nos confins da Terra, aonde ela tem chegado.

Vejam quantas pessoas estão aqui. O Presidente me dizia que, para
uma sexta-feira à tarde, o quórum é privilegiado. Vocês aqui
enriquecem essa festa, essa celebração, podemos dizer assim. A
Renovação tem sido dom, perfume, bênçãos para toda a nossa Igreja
e para o mundo inteiro.

Como homem público, quero dizer, olhando nos olhos de cada um
dos que fazem parte do Conselho, que honra-me não só ser
representante aqui da RCC, mas ser um representante consagrado à
evangelização da Igreja Católica. Assim, a presença aqui do Pe.
Lourival e de tantos outros padres alegra muito o meu coração.

Quero beijar a D. Márcia, uma das pioneiras da RCC de Belo
Horizonte e, ao beijá-la, beijo a todos os que iniciaram a Renovação
aqui na nossa Capital.

Sempre que entro nesta Casa, e fui inspirado por Deus a fazer isso,
repito a frase que Jesus falou ao entrar na casa de Zaqueu, que
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também era homem público: “Hoje a salvação entrou nesta Casa”.
Quero dar o testemunho de como Deus tem abençoado esse trabalho
e como penso, em meu coração, relativamente a ser um
representante da Renovação Carismática Católica, da nossa Igreja,
nesta Casa, sobretudo em virtude do chamado de Deus. É importante
valorizarmos este lugar, tão desgastado não só por realidades sofridas
e contratestemunhos de tantas pessoas, mas também porque o povo
acaba por não lançar bênçãos sobre esta Assembléia, mas maldições.

Este é um lugar abençoado, santo. Por isso este é um dia tão
especial. Desta Casa, precisa fluir toda a bênção para o povo de
Minas Gerais, como devem fluir bênçãos da Câmara dos Deputados,
do Congresso Nacional, para todo o nosso Brasil. Nós, enquanto
Renovação e Igreja, não só precisamos envolver-nos nas lutas, mas
lançar sobre este lugar cada vez mais bênçãos. Devemos pedir a
Deus que abençoe nossos políticos, os nossos representantes, como
na oração eucarística somos levados a fazer. Oramos pelo Chefe da
Nação e do Estado e por todas as pessoas constituídas autoridades.
Na adoração, momento mais alto de intimidade com Deus, somos
levados a orar e pedir a Deus bênçãos para todas as pessoas
constituídas em dignidade.

Temos de cumprir nosso papel e, enquanto povo, lançar sobre esta
Casa, sobre este lugar, bênçãos, renunciando a toda maledicência.
Quando, em determinados momentos, generaliza-se a classe política,
falando mal de todos, mesmo os bem-intencionados recebem
maldições sobre suas vidas. Precisamos ser pessoas de bênçãos,
enquanto renovação carismática, e por isso Deus proporcionou esta
reunião. Devemos ser como aquele homem que subiu na montanha e
pediu a Deus que abençoasse seu povo, tendo Deus respondido que
fosse ele mesmo a bênção para o seu povo, que fosse ele mesmo a
bênção para a sua casa, que fosse ele mesmo a bênção para a sua
família e para o seu trabalho.

É uma honra ser um representante autêntico de cada um de vocês.
Por mais que nos esforcemos, jamais conseguiremos corresponder à
expectativa de um povo tão maravilhoso, como o povo de Deus. Não
seremos capazes de corresponder às expectativas e nem mesmo às
necessidades e ao sofrimento dessas pessoas. Todavia, queremos
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fazer como aquele rapaz que tinha cinco pães e dois peixes. Mesmo
que alguns subestimem os cinco pães e dois peixes - quero abraçar
meu amigo e meu coordenador, Luís Carvalho -, nunca devemos
deixar de colocá-los nas mãos de Jesus, que sempre poderá fazer um
milagre. Sempre poderá fazer.

Sinto meu chamado tal qual o chamado de Davi, que estreou sua
vida pública num dos momentos mais difíceis de seu povo, do povo de
Israel, justamente quando aquele gigante se levantou para derrubar
seu povo e afrontar seu Deus. Davi havia simplesmente ido àquele
local para levar comida aos que estavam lutando, para seus irmãos
que eram guerreiros desde criança, já treinados para a guerra, para a
vida pública. Davi, um menino que cantava os Salmos do Senhor, que
cuidava das ovelhas, quando viu a realidade de seu povo, não se
conformou e se ofereceu para lutar contra Golias. Seus irmãos, o
próprio rei e as pessoas ligadas à vida de Davi disseram a ele que não
lutasse, pois era muito jovem e aquele gigante era treinado para a
guerra desde a sua infância. Diziam que ele não conseguiria derrotá-
lo, que não deveria lutar. Você é um pastor; continue cantando seus
salmos. E Davi disse: “não, eu quero”. Então, convencido por Deus, o
rei permitiu que ele fosse lutar. O rei quis que ele lutasse com suas
armaduras, mas Davi não suportou, teve de lutar com seus próprios
dons. Ele não se acovardou, e foi com o pouco de que dispunha. Ou
seja, como aquele jovem que tinha cinco pães e dois peixes, ele
conseguiu não só vencer aquele gigante mas também começou um
novo tempo para o seu povo. Começou ali, até chegar ao rei de Israel.

Davi trouxe benção para o templo e para toda aquela nação.
Durante 40 anos, o povo de Deus ficou no deserto, até que a
promessa Dele fosse cumprida para abençoá-lo. Há 40 anos, a
renovação foi inspirada por Deus, pelo Espírito Santo. É tempo de
pedirmos a Deus que abençoe também, com suas promessas, o povo
brasileiro. Hoje, Deus está-nos permitindo trazer a ação do Espírito
Santo para esta Casa. Então trazemos a benção de Deus para esta
Casa, pois estamos aqui não só como lideranças da renovação mas
também como instrumentos de unção, de benção. Portanto, quero
louvar a Deus e agradecer-Lhe a oportunidade. Peço-Lhe que nos
capacite, cada vez mais, a sermos fiéis, honrados e lutadores pelo seu
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reino.
Quero dar um beijo na Irmã Marinez. Em sua pessoa, quero dar um

beijo também em todos os religiosos e religiosas da Toca de Assis, do
Caminho Novo e de outras comunidades.

Todos nós, parlamentares, católicos, cristãos, irmãos evangélicos,
temos uma bandeira: a da luta em defesa da vida. Nesta solenidade,
após ler as poucas, porém profundas palavras enviadas ao meu
gabinete pelo Governador, com o objetivo de nos cumprimentar,
pretendo presentear o Presidente do Conselho da Renovação com
este símbolo internacional em defesa da vida: este broche com dois
pezinhos no tamanho original de um pé de um feto de 10 semanas.

Em todo o Brasil, estamos realizando uma luta em defesa da vida. É
bom que o mundo inteiro saiba que, se hoje o aborto ainda não foi
legalizado no Brasil, com certeza isso se deve à luta de homens
públicos como Célio Moreira, Miguel Martini, Odair Cunha, Weliton
Prado e tantos outros que durante anos lutam em defesa da vida e
contra a cultura da morte. Parabéns, Presidente, pela sua coragem,
pela sua ousadia em conduzir não só o Conselho mas também a
Renovação Carismática Católica.

Gostaria de encerrar meu pronunciamento com a leitura das
palavras que nos foram enviadas pelo Governador Aécio Neves: (-
Lê:)

“Belo Horizonte, 19 de setembro de 2007. Impossibilitado, por
compromissos, de comparecer à reunião especial comemorativa dos
40 anos da Renovação Carismática Católica, cumprimento a
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais pela realização do
evento e, destacadamente, os Deputados Eros Biondini e Célio
Moreira, autores da iniciativa. Reconhecidamente, a Renovação
Carismática vem, ao longo de sua trajetória, contribuindo largamente
para que a Igreja cumpra a missão de evangelizar e transformar vidas.
No espírito do Concílio Ecumênico Vaticano II, que trouxe consigo
novo impulso para que fosse anunciado com vigor e determinação o
Evangelho, a Renovação Carismática tem contribuído para um grande
despertar espiritual. Resta-nos, portanto, cumprimentar os envolvidos
com propósitos tão elevados, desejando que entusiasmo e fé
continuem a sustentar e ampliar o trabalho da Renovação Carismática
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Católica”.
Encerro com as mesmas palavras que usei na primeira vez que subi

a esta tribuna, no meu primeiro dia de trabalho nesta Casa: quando os
dois filhos de Zebedeu procuraram Jesus pedindo que os colocasse
em seu reino, um à direita e outro à esquerda, Jesus lhes ensinou - e
ensina a cada um de nós - que, muitas vezes, aqueles que detêm o
poder oprimem e massacram as pessoas. Mas, entre nós, não deve
ser assim. Aquele que quiser ser o primeiro tem de ser o servo de
todos. E aquele que quiser ser o maior tem de ser aquele que primeiro
serve. Quero ousar repetir estas palavras de Jesus, dizendo que este
é o propósito que me conduz aqui. Servir a Deus, aqui, o chamado
que Ele nos confiou. Muito obrigado pela confiança, pela presença,
pelo carinho e porque, com certeza, estamos construindo um novo
tempo. E a terra prometida, depois desses 40 anos, é nossa. Muito
obrigado.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir Kennia e Banda Mundo

Novo, que apresentarão as músicas “Sonho de Paz”, de Roseli Duque
- Missão Mensagem Brasil -, e “Com Tua Mão”, de Suely Façanha -
Comunidade Shalom.

- Procede-se à apresentação musical.
Entrega de Placa

O locutor - Neste momento, o Deputado Weliton Prado,
representando o Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, Deputado Alberto Pinto Coelho, fará entrega ao Sr.
Marcos Dione Ugosky Volcan, Presidente Nacional da Renovação
Carismática Católica, de placa alusiva a esta comemoração. A placa
contém os seguintes dizeres: “Há 40 anos, a Renovação Carismática
Católica, com a importante missão de realizar um trabalho voltado
para o desenvolvimento espiritual das pessoas, vem-se difundindo
mundialmente como um dos maiores acontecimentos religiosos da
atualidade. A homenagem da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais a esse nobre movimento, cuja iniciativa hoje se revela
vitoriosa na aproximação entre os povos e na consolidação de
organizações nacionais e internacionais.”.

O Sr. Presidente - Convido também os Deputados Eros Biondini e
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Célio Moreira, autores do requerimento que deu origem a esta
homenagem, para me acompanhar na entrega da placa.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Marcos Dione Ugosky Volcan

Exmos. Srs. Deputado Weliton Prado, representando o Exmo. Sr.
Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, Deputado
Alberto Pinto Coelho; Deputado Federal Miguel Martini; Deputado
Federal Odair Cunha; Revmo. Vice-Chanceler Pe. Alexandre
Fernandes de Oliveira, representando o Arcebispo Metropolitano de
Belo Horizonte, D. Walmor Oliveira de Azevedo; Vereador Fred Costa;
Revmo. Pe. Reinaldo da Silva, representando a Comunidade Canção
Nova; Deputados Célio Moreira e Eros Biondini, autores do
requerimento que deu origem a esta homenagem; prezados irmãos,
especialmente nossa Irmã Poliana, Coordenadora Estadual da RCC
de Minas Gerais, e nosso Irmão Wilson, Coordenador da Renovação
Carismática da Arquidiocese; irmãos e irmãs do Conselho Nacional;
demais irmãs e irmãos do Estado de Minas Gerais e aqueles que nos
acompanham pela televisão.

Teríamos muitas coisas a dizer, principalmente em um momento tão
significativo que vive a Renovação, em que se comemoram seus 40
anos. Tivemos a oportunidade de receber muitas homenagens e já
comemoramos este jubileu em momentos significativos.
Recentemente, organizamos um congresso latino-americano, com a
presença de todos os países deste continente na Comunidade
Canção Nova, e alegramo-nos com a grande representatividade e
repercussão do evento.

Não é por acaso que, nesses dias, está acontecendo em Minas uma
reunião do Conselho Nacional. Aqui, nesta Casa, há representantes
dos 27 Estados do Brasil e do Distrito Federal. Estamos em uma
reunião e assembléia do Conselho Nacional, que tem como objetivo
avaliar a caminhada da Renovação e planejá-la bianualmente, e o
ambiente é de oração e discernimento. Quarenta anos é uma data
muito significativa na vida de um movimento, pois representa o tempo
que o povo de Deus passou no deserto antes de vislumbrar a terra
prometida.

Estamos fazendo essa experiência. Vimos no início desta reunião,



1266

de forma oportuna, um breve relato de nossa história. Lembro-me
muito do Papa João XXIII diante dos acontecimentos do mundo
moderno. No início do século XX, alguns profetas diziam que, ao final
daquele século, o mundo ocidental não teria mais religião e não
precisaria mais de Deus, pois o homem se emanciparia por meio da
razão e do conhecimento. Ao contrário do que se pensava, chegamos
ao final do século XX com um mundo sedento de Deus. João XXIII,
observando isso, convoca um concílio que seria de diálogo com esse
mundo e de atualização da Igreja. E por isso pede um ar novo, um
vento novo sobre a Igreja, como o novo Pentecostes.

O que marca a vida da Renovação é esse acontecimento de 2 mil
anos atrás: Pentecostes. Pentecostes, de onde nasce a nossa amada
Igreja, é o evento por excelência ao qual nos remetemos, mesmo
comemorando apenas 40 anos.

Estar nesta Casa, com vocês, neste Estado representa muito para
nós. A Renovação cresceu muito em todo o mundo: hoje, estamos
presentes em 240 países, com mais de 140 mil grupos de oração, e
mais de 120 milhões de católicos fizeram essa experiência. Estar
nesta Casa, em Minas Gerais, porque este é um Estado em que a
Renovação é muito vigorosa; talvez o Estado em que tenhamos o
maior número de grupos de oração no Brasil. E, nesses 40 anos, a
Renovação Carismática está aprendendo, com sua história, que a vida
“orante” leva-nos a uma vida atuante na sociedade. Com ela,
despertamos desde muito cedo para a vida política, que, como disse o
Deputado Eros Biondini, é uma arte e uma ciência: a arte e a ciência
do bem comum. O Evangelho leva-nos a valores elevados, da busca
da justiça e da solidariedade entre os povos. A Renovação
Carismática tem pregado e, por meio dela, milhões de vida são
restauradas pelo poder de Deus, e nós, que estamos presentes nesta
Assembléia, somos testemunhas disso - testemunhas de que o poder
de Deus, por meio de seu Filho Jesus Cristo, pode transformar vidas e
ajudar a construir uma nova sociedade.

Temos o desejo profundo, como dizia João Paulo II, de sermos rosto
e memória desse fato que aconteceu há 2 mil anos, que é
Pentecostes, mas que se repete sempre que a Igreja necessita. Em
tempos de crise, em que alguns dizem que a Igreja perde seus fiéis e
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que há um esvaziamento, nosso movimento, por incrível que pareça,
cresce com vigor, assim como outros movimentos e comunidades que
têm trabalhado porque acreditam que o Espírito Santo continua vivo e
atuante no mundo.

Falamos muito, nesse ambiente das Assembléias, por onde passa a
vida e o poder do País - e estamos acostumando-nos um pouco com
isso - no bem comum, na justiça e na solidariedade. Em uma
linguagem diferente dessa, temos aprendido que é preciso construir
uma civilização que chamamos de civilização do amor. A civilização
do amor não se constrói somente com palavras. João Paulo II indicou-
nos também o caminho ao dizer que o único jeito de essa civilização
acontecer é se ela for fecundada por uma outra cultura: a cultura da
vida, que traduzimos, com as palavras de João Paulo II, como cultura
de Pentecostes. A cultura de Pentecostes, da qual nasceu a Igreja, é
um modo de viver diferente, de se relacionar diferente e de agir com
as estruturas do mundo de forma diferente.

Agora há pouco, recebi esse símbolo: um símbolo de luta pela vida,
que talvez nos possa ajudar a traduzir um pouco melhor o nosso
pensamento, concluindo assim essa breve fala. No País, ainda há
homens e mulheres que, tendo recebido a graça da vida, defendem
uma cultura de morte; são capazes até de criar grandes teses para
defender, por exemplo, o aborto, já citado aqui. Estamos falando do
aborto, mas poderíamos citar outros tantos exemplos de coisas e
atividades que se instauram neste país e que representam essa
cultura da morte. Nós, da Renovação Carismática Católica, temos
algo a dizer sobre isso: somos a favor da vida; da vida, desde a sua
origem até o final. E agradecemos a Deus porque Ele tem levantado,
no meio do nosso povo, homens e mulheres que têm descoberto a
vocação política, um chamado. E, apesar de toda crise que muitas
vezes pode parecer-nos passar a vida política do País, graças a Deus
temos alguns homens e algumas mulheres - ao menos, dentro do
Movimento e outros tantos que são de boa-vontade - que têm
levantado essa bandeira.

Estamos aqui hoje não só para receber uma homenagem - fomos
surpreendidos há poucos dias com uma proposta para estar aqui e a
acolhemos de imediato -, mas também para dizer a esses homens e



1268

mulheres que queremos acompanhá-los e que esse é um caminho
que a RCC tem de fazer, sim. Penso que estamos sendo agraciados
por estarmos aqui, não só homenageados. Temos 27 coordenadores
estaduais, Presidentes de conselhos estaduais, que têm consciência
do quanto a RCC tem de estar atuante na vida pública e política do
País, senão corremos o risco de acontecer o que tem acontecido na
Europa, em países como Portugal, onde a cultura da morte está
entrando com leis que gerarão custos, que serão pagos com os
nossos impostos.

Irmãos, irmãs presentes, Srs. Deputados, autoridades religiosas, Sr.
Vereador, sentimo-nos muito agradecidos por esta homenagem.
Louvamos a Deus pela oportunidade de estar comemorando em mais
um momento os 40 anos da RCC. Sairemos daqui com um
compromisso renovado de orarmos e de incentivarmos, em nossas
bases, onde vivemos. Orar pelos nossos políticos e incentivar aqueles
que têm vocação política para ocupar estas cadeiras, não para
defender causas próprias e oportunistas de um movimento, mas para
defender aquilo que é para o bem do País, do seu Estado, do seu
Município. Temos essa consciência crítica. Não estamos aqui para
defender interesses particulares ou clientelistas. Nossos Deputados,
graças a Deus, têm a consciência de que estão aqui porque uma
comunidade os envia para defender os interesses do povo. Esse povo
que, muitas vezes, infelizmente, não é assim representado.
Agradecemos não só esta homenagem, mas essa trajetória, algumas
recentes, como a do Eros, outros com uma boa trajetória, como a dos
Deputados Miguel Martini e Odair, mas que para nós são sinal de
esperança e de testemunho.

Falo em nome de todo o conselho, sentimo-nos agradecidos,
homenageados e estaremos rezando e incentivando a todos que
seguirem os passos de vocês. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente
Primeiramente, gostaria de dizer da minha alegria e da minha

felicidade por ter tido a honra de presidir esta reunião. Gostaria de
parabenizar os autores desta iniciativa, Deputados Célio Moreira,
amigo, com quem há cinco anos convivemos e trabalhamos em prol
do Estado de Minas Gerais nesta Assembléia, e Eros Biondini, que é
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uma grata revelação e vem-se destacando aqui como um dos
Deputados mais atuantes desta Casa, com compromisso com a
juventude, o bem comum, o próximo. Faço questão de citar o
Deputado Miguel Martini, pois aprendemos muito com ele.

Eu, como Líder da Oposição, e o Deputado Miguel Martini, como
Líder da Maioria, nesta Casa travamos vários debates neste Plenário,
e é uma satisfação tê-lo aqui conosco. Também está aqui o Deputado
Federal Odair Cunha, colega que conheço muito bem. Sou
testemunha de seu compromisso com o próximo e do projeto de
inversão de prioridades, no dia-a-dia. Quantas vezes estive ao seu
lado! Enfim, quero agradecer a todos da Mesa, ao Sr. Marcos Dione
Ugosky Volcan, Presidente Nacional da RCC; o Revmo. Sr. Padre
Alexandre Fernandes Oliveira, Vice-Chanceler, representando D.
Walmor Oliveira de Azevedo, Arcebispo Metropolitano de Belo
Horizonte; o Vereador Fred Costa, representando a Câmara Municipal
de Belo Horizonte; o Padre Reginaldo Silva, representando a
Comunidade Canção Nova e os autores.

Ao comemorar essas quatro décadas da RCC, a Assembléia
Legislativa de Minas Gerais vem reconhecer a força da solidariedade
e da fraternidade de todos esses cidadãos católicos, preocupados
com um mundo melhor e livre do egoísmo, da soberba e dos vícios.
Fonte de reconstrução da vida e da fé de tantos brasileiros, merece a
RCC o nosso apoio e a nossa admiração. Muito obrigado.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta aos convidados os

agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da
convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a reunião especial de segunda-feira, dia 24, às 20
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 26 DE SETEMBRO DE 2007

ATA
ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/9/2007
Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Cecília Ferramenta e os Deputados Vanderlei Miranda, Bráulio Braz e
Eros Biondini, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Miranda, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Bráulio Braz, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 1.072, 1.105,
1.121, 1.123, 1.133 e 1.134/2007. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de setembro de 2007.
Vanderlei Miranda, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 79/2007

Comissão Especial
Relatório

O Governador do Estado encaminhou a esta Assembléia, por
intermédio da Mensagem nº 79/2007 e em observância ao que
determina o art. 62, XXIII, “b”, da Constituição do Estado, com a
redação dada pela Emenda à Constituição nº 26, de 9/7/97, bem
como a legislação específica do Conselho de Defesa Social, o nome
do Dr. Cláudio Chaves Beato Filho para compor o Conselho de
Defesa Social como especialista de notória experiência.



1271

Constituída a Comissão Especial, nos termos do art. 111,
combinado com o art. 146 do Regimento Interno, procedeu-se à
argüição pública do indicado, que respondeu satisfatoriamente às
questões formuladas pelos Deputados.

O indicado demonstrou vasto conhecimento sobre temáticas
pertinentes ao desempenho da função de Conselheiro, suprindo ainda
as demais exigências legais requeridas para a função.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do nome do Dr.

Cláudio Chaves Beato Filho para compor o Conselho de Defesa
Social.

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2007.
Getúlio Neiva, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Gláucia

Brandão - Durval Ângelo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.463/2007
Comissão de Cultura

Relatório
De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública o Coral Waldemar Baptista, com sede no
Município de Sabará.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.463/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Coral Waldemar Baptista, com sede no Município de Sabará, que
tem como finalidade primordial promover e divulgar a música erudita
polifônica clássica e a folclórica, assim como estimular o exercício da
cidadania por meio da arte musical. Na consecução de tais propósitos,
promove palestras, recitais, encontros de corais e intercâmbios
culturais.

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



1272

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 1.463/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2007.
Gláucia Brandão, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.468/2007

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em tela tem por
objetivo dar denominação ao trecho da Rodovia MG-891 situado entre
o Município de Tapiraí e a BR-354.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.468/2007 tem por finalidade dar a

denominação de Sebastião Vicente de Paula ao trecho da Rodovia
MG-891, situado entre o Município de Tapiraí e a BR–354.

De acordo com o autor da proposição, sua finalidade é preservar a
memória de Sebastião Vicente de Paula pelos relevantes serviços
prestados ao Município de Tapiraí, sua terra natal, onde viveu até
falecer.

O homenageado foi funcionário da Prefeitura Municipal durante
anos, período em que contribuiu para a realização de diversas obras
na região, como abertura de estradas e construção de pontes.

Ademais, atuava na promoção de eventos esportivos que
congregavam a juventude, por acreditar ser esta uma estratégia para
afastar os jovens das drogas e da criminalidade, o que levou a
comunidade a respeitá-lo com admiração.

Diante dessas considerações, a homenagem que lhe está sendo
feita por intermédio do projeto de lei em análise é oportuna e meritória.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.468/2007 em turno único.
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Sala das Comissões, 25 de setembro de 2007.
Paulo Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.486/2007

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação do Grupo de Apoio e
Defesa dos Direitos Humanos de Águas Formosas - Agadhaf -, com
sede nesse Município.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.486/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Agadhaf, que tem como finalidade constituir-se em espaço para
denúncia dos abusos e violências cometidas contra as mulheres,
crianças, adolescentes, idosos, deficientes e demais minorias sociais.

Para atingir sua meta, esclarece e orienta as pessoas sobre seus
direitos e promove ação penal para aquelas que sofrem algum tipo de
violência ou marginalização, além de assessorar grupos e
associações no processo de sua organização e na defesa de seus
interesses.

Por representar um forte apoio à construção da cidadania,
acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 1.486/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2007.
João Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.525/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório
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De autoria do Deputado Ademir Lucas, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação dos Amigos do Conjunto
Carajás, com sede no Município de Contagem.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.525/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Amigos do Conjunto Carajás, com sede no
Município de Contagem, que possui como finalidade precípua prestar
relevantes serviços aos moradores da localidade.

Com o propósito de atingir suas metas, realiza atividades sociais,
culturais, educacionais e esportivas; combate a fome e a pobreza;
protege a saúde da família; da infância, da adolescência e da velhice;
orienta sobre a preservação do meio ambiente; promove a
qualificação profissional dos seus associados; celebra convênios com
entidades públicas e privadas para subsidiar suas iniciativas.

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

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 1.525/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2007.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.526/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ademir Lucas, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Centro de Solidariedade e Apoio ao
Trabalhador do Estado de Minas Gerais – CSAT –, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.526/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Centro de Solidariedade e Apoio ao Trabalhador do Estado de
Minas Gerais - CSAT -, com sede no Município de Belo Horizonte,
entidade sem fins lucrativos, que tem como finalidade a promoção da
assistência social ao trabalhador que busca oportunidade de emprego
e qualificação profissional.

Na realização de suas atividades, desenvolve projetos e ações
complementares de políticas de proteção social, de emancipação do
trabalhador e de valorização de seu potencial, buscando alocar
recursos físicos, humanos e financeiros em benefício desse
segmento. Ademais, atua na prestação de serviços intermediários de
apoio a outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor
público que atuam em áreas similares.

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

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 1.526/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2007.
Antônio Carlos Arantes, relator.

TRANSCRIÇÃO
OFÍCIO SEC. Nº 0875/2007

Belo Horizonte, 19 de junho de 2007.
Senhor Ministro,
Apresento-lhe sinceros votos de êxito na condução do Ministério da

Saúde. Tenho convicção de que Vossa Excelência, pela sua
competência e histórico de serviços prestados à sociedade brasileira,
contribuirá decisivamente para o processo de consolidação do
Sistema Único de Saúde em nosso país.

Permita-me apresentar demandas prioritárias ao bom funcionamento
do Sistema Único de Saúde de Minas Gerais:
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I - Aplicação dos recursos previstos pelo Orçamento Geral da União
para o Estado de Minas Gerais no valor de R$1.9224 milhões, o que
permitirá: (I) atualização da população base para a Programação
Pactuada Integrada de 2004 para 2006;(II) ajuste do custo médio dos
procedimentos;(III) implementação dos parâmetros previstos pelo
Ministério da Saúde à assistência (oncologia, cardiologia, ortopedia e
neurologia); e (IV) ajuste à produção realizada no Estado, em
especial, dos procedimentos EPM 1, 2 e 3: A tabela anexa sintetiza a
proposta de alocação dos recursos.

* -  A Tabela referente ao “Teto Anual Atualizado, Projeto de Lei
Orçamentária e Orçamento Aprovado” foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 26.9.2007.

Exmo. Sr.
José Gomes Temporão
Ministro da Saúde
Brasília - DF
II - Apoio por parte desse Ministério ao plano de organização da

rede de urgência e emergência na Macrorregião Norte do Estado de
Minas Gerais, por meio da alocação de recursos para custeio e
investimentos da ordem de R$80 milhões. Serão destinados recursos
para regionalização do SAMU, organização e co-financiamento das
portas de entrada de nível local (Pronto Atendimentos) e nos hospitais
de grande porte, implantação de linhas guia, organização de serviço
de tele-atendimento (“Call Center”) e Câmara de Compensação para
procedimentos regulados pela Central Estadual de Regulação.

III - Apoio para dois projetos de investimentos na Fundação Ezequiel
Dias - FUNED:

a) Construção e aquisição de equipamentos para nova Planta de
Produção Farmacêutica e Imunobiológicos da Fundação Ezequiel
Dias - FUNED, com objetivo de adequação às Boas Práticas de
Fabricação, no valor total de R$14.307.936,00. Trata-se de projeto
aprovado em 16 de maio de 2006, na 3ª Reunião do Comitê Gestor da
Rede Brasileira de Produção de Medicamentos, para o qual foi
celebrado o Convênio nº 159/2006 em 30/06/06 para a 1ª etapa no
valor de R$4.210.000,00. Há necessidade de liberação do recurso
restante no valor de R$3.057.578,86 e celebração de novo convênio
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para a segunda etapa da obra, no valor de R$10.097.936,00, sendo
R$8.500.000,00 de recurso federal e R$1.528.836,00 da contrapartida
estadual.

b) Construção e aquisição de equipamentos para nova Planta para
Produção de Biofármacos da FUNDED que demandará a liberação de
recursos para investimentos da ordem de R$20,4 milhões, sendo
previstos R$17 milhões de recursos federais e R$3,4 milhões de
contrapartida estadual, conforme quadro a seguir:

* - A Tabela referente ao Plano de Trabalho - Cronograma de
execução e plano de aplicação - R$ 1,00 (Categoria Econômica -
Valor Contrapartida Funed/Estado - Total por categoria econômica) foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 26.9.2007.

IV - Apoio ao projeto de criação e implantação do Centro de Tecidos
Biológicos - CETEBIO em Minas Gerais, vinculado a Fundação
Hemominas, demandando recursos no montante de R$5.000.000,00
conforme síntese do projeto anexo. Trata-se de projeto inovador e
assencial para o atendimento da demanda por tecidos destinados a
transplantes ou enxertos autógenos e alógenos.

Essas são algumas das questões prementes para o Sistema de
Saúde do Estado de Minas Gerais para as quais solicito análise desse
Ministério e aguardo pronunciamento.

Atenciosamente,
Marcus Vinícius Caetano Pestana da Silva, Secretário de Estado de

Saúde e Gestor do SUS-MG.
* -  A Tabela referente ao Quadro Único (Alocação de recursos para

ajuste do Teto MAC/MG - Orçamento 2007 - SUS/MG) foi publicada
no “Diário do Legislativo” de 26.9.2007.

Fonte: Dados do orçamento 2007, PPI - 2007, Produção
Ambulatorial e Hospitalar do DATASUS de Janeiro a dezembro de
2006 e SUSFÁCIL.

* - Transcrito a requerimento do Deputado Carlos Pimenta e
publicado de acordo com o texto original.

** - Republicado na edição do dia 27.9.2007, em virtude de
incorreções havidas na publicação verificada na edição de 26/9/200.



1278

BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 27 DE SETEMBRO DE 2007

ATAS
ATA DA 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/9/2007
Presidência dos Deputados José Henrique, Dalmo Ribeiro Silva e

João Leite
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nºs 108, 109, 110,
111 e 112/2007 (encaminham os Vetos Totais às Proposições de Lei
nºs 17.860 e 17.882, os Projetos de Lei nºs 1.615 e 1.616/2007 e o
Projeto de Lei Complementar nº 29/2007, respectivamente), do
Governador do Estado - Ofício nº 10/2007, do Governador do Estado -
Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Proposta de Emenda à Constituição nº 36/2007 - Projetos de Lei nºs
1.617 a 1.629/2007 - Projeto de Resolução nº 1.630/2007 -
Requerimentos nºs 1.208 a 1.220/2007 - Requerimentos da Comissão
de Educação (2) e do Deputado Durval Ângelo e outros -
Comunicações: Comunicações do Deputado Tiago Ulisses (2) -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Paulo Cesar, Dalmo
Ribeiro Silva, Carlin Moura, Getúlio Neiva e  Domingos Sávio -  2ª
Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação
da Presidência - Despacho de Requerimentos: Requerimento do
Deputado Durval Ângelo e outros; deferimento - Votação de
Requerimentos: Requerimento da Comissão de Educação; aprovação
- 2ª Fase: Questão de ordem - Discussão e Votação de Proposições:
Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nº
17.830; discurso do Deputado André Quintão; questão de ordem -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Roberto Carvalho - Dinis

Pinheiro - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Almir
Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes
- Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz -
Carlin Moura - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo
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Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Djalma
Diniz - Domingos Sávio - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros
Biondini - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia
Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de
Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu
Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre
João - Paulo Cesar - Paulo Guedes -  Pinduca Ferreira - Rêmolo
Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz - Sávio
Souza Cruz - Sebastião Costa - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -
Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h15min, a lista

de comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do
povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Sávio Souza Cruz, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a
seguinte correspondência:

MENSAGEM Nº 108/2007
Belo Horizonte, 20 de setembro de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70

da Constituição do Estado, decidi opor veto total, por
inconstitucionalidade, à Proposição de Lei nº 17.860, que dá
denominação ao viaduto situado na Avenida Cristiano Machado, sobre
a Rua Jacuí, no sentido centro-bairro, no Bairro Sagrada Família, no
Município de Belo Horizonte.

Ouvida, a Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
assim se manifestou:
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Razões do veto:
Informa a Secretaria de Transportes e Obras Públicas que, embora

a obra de construção do viaduto situado na Avenida Cristiano
Machado, sobre a Rua Jacuí, no Bairro Sagrada Família, no Município
de Belo Horizonte, foi realizada e administrada pelo Estado de Minas
Gerais, trata-se de via municipal, portanto a denominação deste
viaduto é de competência legislativa municipal.

São essas as razões que me levam a opor veto total à Proposição
de lei em tela, devolvendo-a ao necessário reexame dos Membros
dessa Egrégia Assembléia Legislativa.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.”
- À Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM Nº 109/2007
Belo Horizonte, 20 de setembro de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70

da Constituição do Estado, decidi opor veto total, por
inconstitucionalidade, à Proposição de lei nº 17.882, que dá nova
redação ao “caput” do art. 1° da Lei n° 13.457, de 12 de janeiro de
2000, que dispõe sobre a pensão por morte de contribuinte obrigatório
da Caixa Beneficente dos ex-Guardas Civis e Fiscais de Trânsito -
CBGC.

Ouvidas, as Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e de
Fazenda assim se manifestaram:

Razões do Veto:
“A Proposição em comento visa modificar o “caput” do art. 1º da Lei

nº 13.457, de 12 de janeiro de 2000, para adaptá-lo ao ordenamento
constitucional vigente. O dispositivo que se pretende alterar
estabelece que a pensão por morte de contribuinte obrigatório da
Caixa Beneficente dos ex-Guardas Civis e Fiscais de Trânsito -
CBGC, cuja análise legal de concessão é de responsabilidade da
Secretaria de Estado de Fazenda, é devida aos beneficiários na
proporção de 50% da remuneração do servidor à época de seu
falecimento.
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A Caixa Beneficente dos ex-Guardas Civis e Fiscais de Trânsito de
Minas Gerais - CBGC - instituída pela Lei nº 977, de 17 de setembro
de 1927, encontra-se atualmente disciplinada pela Lei nº 13.165, de
20 de janeiro de 1999, que manteve a sua natureza jurídica e o
objetivo pela qual foi criada, dispondo nos seus arts. 2º e 3º:

“Art. 2º - A CBGC é um serviço social autônomo, sem fins lucrativos,
com personalidade jurídica de direito privado, dotada de autonomia
administrativa e financeira.

Parágrafo único - A CBGC desenvolverá suas atividades sem gerar
ônus para o Estado.

Art. 3º - A CBGC tem como objetivo tornar disponíveis aos seus
contribuintes e dependentes benefícios e serviços de natureza
assistencial e social.”

Desse modo, o benefício auferido da CBGC é de natureza privada,
não guardando qualquer relação com a pensão de natureza
previdenciária prevista no art. 40 da Constituição da República. Nessa
trilha, o legislador mineiro foi enfático: “... a CBGC desenvolverá suas
atividades sem gerar ônus para o Estado.”

A única participação do Estado de Minas Gerais em relação ao
benefício foi a transferência da responsabilidade do pagamento das
pensões para a Secretaria de Estado de Fazenda, por força do
disposto no art. 74 da Lei nº 11.406, de 28 de janeiro de 1994,
posteriormente modificado pela Lei nº 11.621, de 5 outubro de 1994.

Portanto, não se pode ignorar que a proposta em tela, com o
suposto objetivo de harmonizar o comando infraconstitucional às
diretrizes constitucionais do art. 40, § 7º, da Constituição da
República, acarretará ônus ao Poder Executivo, pois não há
contrapartida à formação de custeio em favor do Estado. Nesse
aspecto, ainda contém um agravante: imputa-se ônus ao tesouro
estadual para arcar com complemento de benefício particular,
estranho ao regime próprio, de que trata a Lei Federal nº 9.717, de 27
de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para
organização e funcionamento dos regimes próprios, de previdência
social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito
Federal.
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Lado outro, não é possível o pagamento do valor pretendido sem a
correspondente fonte de custeio de acordo com o art. 195, § 5º, da
Constituição da República e art. 264 da Constituição do Estado, que
estabelecem, respectivamente:

“Art. 195 - (...)
§ 5º - Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser

criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio
total.”

“Art. 264 - Nenhum benefício ou serviço da previdência social
poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte
de custeio total.”

Diante do exposto, opinamos pela rejeição à iniciativa parlamentar
em tela, haja vista que a proposta contida no projeto em questão
implica em elevação de despesa para o Estado de Minas Gerais, sem
a correspondente previsão de custeio.”

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar
totalmente a Proposição em causa, as quais ora submeto à elevada
apreciação dos senhores membros da Assembléia Legislativa.

Aécio Neves, Governador do Estado.”
- À Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM Nº 110/2007
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Apresento a essa egrégia Assembléia Legislativa e à sociedade

mineira, o Plano Plurianual de Ação Governamental 2008-2011
(PPAG 2008-2011), objetivando consolidar os avanços alcançados no
último quadriênio e aprofundar a estratégia para alcançar a visão de
Tornar Minas o Melhor Estado para se Viver.

O PPAG 2008-2011 se baseia no Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado - PMDI 2007-2023 e nas estratégias ali expostas. Tanto o
PMDI como as estratégias foram construídas a partir do raciocínio
fundamental da segunda geração do Choque de Gestão, que tem
como principal característica a inserção dos destinatários das políticas
públicas, os cidadãos, no centro do processo de planejamento
governamental e a introdução do conceito do Estado para Resultados.

O Estado para Resultados pressupõe a existência de uma única



1283

Agenda - de desenvolvimento - com uma meta de longo prazo
relacionada com a qualidade de vida das pessoas. As políticas
econômica e social integram esta agenda, como gêneros
complementares da Agenda de Desenvolvimento. Quanto à Agenda
Fiscal, o Plano tem por proposta ampliar o conceito atual de equilíbrio
fiscal, restrito aos resultados em termos de superávit e endividamento,
também em direção à qualidade fiscal. A qualidade fiscal incorpora
outras medidas de desempenho e metas para o setor público, para
que os resultados das políticas de desenvolvimento econômico e
social, medidos por meio de indicadores objetivos, ocorram sem
onerar adicionalmente a sociedade.

O cidadão, de forma transparente, terá informações sobre o ônus e
o resultado esperado das políticas públicas. O Governo será avaliado
pela capacidade de melhorar indicadores econômicos e sociais,
rompendo a lógica atual de comparar o desempenho em determinada
área pelo volume de gastos e não pelos efetivos resultados. Para isto,
a base da 2ª Geração do Choque de Gestão é a criação ou a
agregação de valor aos bens e serviços públicos, para se fazer, como
tenho dito, mais e melhor com menos.

A concretização da estratégia proposta no PMDI, que tem como eixo
basilar o Estado para Resultados, se traduz mediante a definição de
11 Áreas de Resultados as quais explicitam os grandes desafios a
serem superados pelo governo. As Áreas de Resultados têm como
objetivo transformar a estratégia em resultados efetivos para a
sociedade, tendo como sustentação básica a busca da qualidade
fiscal e a qualidade e inovação na gestão pública. Para cada Área de
Resultados foram estabelecidos objetivos estratégicos, indicadores,
metas, programas e ações para a administração pública para os
próximos quatro anos.

O PPAG 2008-2011, em especial, contempla uma carteira de
projetos estruturadores que terão destaque nas ações estratégicas do
Governo para os próximos quatro anos. Para esta carteira de projetos
haverá acompanhamento pessoal do Governador, e os secretários
serão os principais responsáveis pelo alcance das metas. Importante
reiterar que a construção deste Plano contou com a participação de
todos os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, e os
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programas propostos estão fortemente relacionados com as
estratégias definidas no atual PMDI, já transformado em Lei após
aprimoramentos do Legislativo mineiro.

O diálogo e a construção coletiva, portanto, são princípios
essenciais na construção do futuro de Minas. E é assim que o
Governo pretende, em parceria com o Poder Legislativo, construir e
consolidar o projeto de desenvolvimento sustentável para o Estado,
neste objetivo essencial de tornar Minas o melhor Estado para se
viver.

Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais.
Belo Horizonte, 24 de setembro de 2007.
Excelentíssimo Senhor Governador,
Em atendimento aos arts. 153 e 154 da Constituição do Estado e em

consonância com o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado
2007-2023 (PMDI 2007-2023), tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência o Plano Plurianual de Ação Governamental relativo ao
período 2008-2011 (PPAG 2008-2011), apresentando as diretrizes,
objetivos, indicadores, programas, ações e metas da Administração
Pública Estadual.

Com o PPAG 2008-2011, o Governo do Estado de Minas Gerais dá
continuidade ao processo de planejamento com vistas a alcançar a
excelência na construção e implementação de planos decisivos ao
desenvolvimento do Estado.

Os instrumentos de Planejamento que corporificam esse processo, a
saber, o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI), o Plano
Plurianual de Ação Governamental (PPAG) e a Lei Orçamentária
estão plenamente integrados, de tal forma que a visão de futuro,
fixada no PMDI, nos parece hoje, face às conquistas dos últimos anos,
muito mais real e factível do que em 2003.

Os últimos quatro anos foram marcados pelo êxito do Choque de
Gestão e seu conjunto de medidas, tendo em conta introduzir, no
aparato estatal, a concepção de um Estado que gasta menos com a
máquina pública e cada vez mais com o cidadão.

A Segunda Geração do Choque de Gestão tem como principal
característica o foco nos resultados das políticas públicas, sendo essa
perspectiva o cerne do atual processo de planejamento, a partir da
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qual foram construídos todos os programas e ações do PPAG 2008-
2011, particularmente aqueles que compõem a carteira de Programas
Estruturadores.

Nesse contexto, os destinatários das políticas prioritárias do
Governo foram organizados em torno de cinco eixos de visão
estratégica, a partir dos quais foram definidas 11 Áreas de
Resultados, sustentadas por dois pilares fundamentais: a qualidade e
a inovação em gestão pública e a qualidade fiscal. Esse processo de
inclusão dos destinatários na perspectiva da formulação, do
monitoramento e da avaliação do Plano irá contribuir, inegavelmente,
para a construção de um Estado cada vez mais eficiente, eficaz e
efetivo ante os tremendos desafios que o mobilizam no seio da
sociedade.

Um aspecto essencial do PPAG 2008-2011 é a gestão e a alocação
estratégica dos recursos públicos no âmbito das Áreas de Resultados
definidas no PMDI, dando ênfase para a consecução das realizações
ali delineadas. Dentro desse contexto, foram estabelecidos três
grandes conjuntos de programas, classificados quanto ao seu
posicionamento no mapa estratégico do PMDI 2007-2023, da seguinte
forma:

Programas Estruturadores
Representam os programas estratégicos de cada área de resultado,

nos quais são alocados prioritariamente os recursos estaduais e dos
quais se esperam os maiores impactos da ação do Estado. Nesse
sentido, compõem o eixo fundamental de atuação do Governo, a fim
de materializar os objetivos fixados no Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado;

Programas Associados
Representam os programas dotados de colaboração sinérgica com

os Programas Estruturadores, tendo em vista o alcance dos objetivos
estratégicos do PMDI, e, conseqüentemente, da visão de futuro que o
informa. Desse modo, estes programas, embora não constituam o
fulcro das maiores apostas do Governo, devem perseguir, tanto
quanto os primeiros, os resultados finalísticos estabelecidos e
esperados no âmbito de cada Área de Resultados;

Programas Especiais
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Representam os programas que não apresentam identificação
evidente no mapa estratégico das Áreas de Resultados, mas são de
suma importância para a administração estadual, na medida em que
contemplam as prioridades setoriais que não estão diretamente
vinculadas à estratégia global do Governo. Incluem-se neste escopo:
os programas padronizados Apoio à Administração Pública (701) e
Obrigações Especiais (702), em que se destacam, respectivamente,
as despesas de pessoal e as despesas com inativos; os programas
desenvolvidos pelos outros Poderes; e os programas que tenham
como foco central a manutenção da própria máquina pública,
representada por seus processos, estruturas e servidores.

A partir da perspectiva que essa classificação oferece, torna-se
possível monitorar e avaliar a execução do PPAG sob a ótica
estabelecida no PMDI. Dessa maneira, desencadeia-se o alinhamento
efetivo dos instrumentos de planejamento constitucionalmente
previstos: o PMDI, a definir o planejamento superior da Administração
Pública Estadual e os resultados a serem perseguidos; o PPAG, no
qual é sistematizado um conjunto de programas tendentes à
materialização das ações indispensáveis à consecução dessa
estratégia; e a LOA, a que compete a alocação prioritária dos recursos
nas iniciativas consideradas mais relevantes.

Adicionalmente, as metas previstas nestes instrumentos de
planejamento foram pactuadas com o Senhor Governador do Estado e
estão presentes nos Acordos de Resultado (contratos de gestão entre
o Governador e cada Secretária de Estado e entidades vinculadas)
das organizações. Portanto, todos os mecanismos de incentivo
criados na primeira Geração do Choque de Gestão - acordo de
resultados, avaliações institucional e individual e o prêmio por
produtividade - passam a incorporar e estão plenamente alinhados às
áreas de resultado e os Programas Estruturadores. Materializa-se,
assim, o ambiente de planejamento, orçamento e gestão que
assegurará o desempenho do Governo no próximo quadriênio.

Assim, respeitosamente, apresento-lhe o planejamento para os
próximos quatro anos, alinhado para a concretização das suas
diretrizes de Governo para a sociedade mineira, especialmente aquela
a qual consideramos o centro de todos os nossos esforços: Tornar
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Minas Gerais o Melhor Estado para se Viver.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência os meus melhores

votos de profunda estima e consideração.
Atenciosamente,
Renata Maria Paes Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento

e Gestão.
PROJETO DE LEI Nº 1.615/2007

Dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período 2008/2011.

CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO

Art. 1º - Esta lei institui o Plano Plurianual de Ação Governamental
para o quadriênio 2008/2011- PPAG 2008-2011, conforme o disposto
nos arts. 153 e 154 da Constituição do Estado:

§ 1º - Integram o Plano Plurianual de Ação Governamental os
seguintes anexos:

I - Anexo I - Programas e ações da Administração Pública Estadual,
organizados pelas áreas de resultados definidas no Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado 2007-2023, evidenciando os Programas
Estruturadores, os Programas Associados e os Programas Especiais.

II - o Anexo II - Programas e ações da Administração Pública
Estadual para o período 2008-2011, organizados por setor
governamental, evidenciando os Programas Estruturadores, os
Programas Associados e os Programas Especiais.

§ 2º - Em atendimento ao disposto no art. 2º da Lei nº. 16.919, de 6
de agosto de 2007, estão contidas no Anexo I as metas e prioridades
da Administração Pública Estadual para o exercício de 2008, definidas
pelo conjunto dos Programas Estruturadores, que foram elaborados
em estrita observância ao o Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado.

§ 3º - Aplica-se ao planejamento dos Programas Estruturadores
referente ao exercício de 2008 o Art 33, inciso VIII, da Lei 16.919, de 6
de agosto de 2007.

Art. 2º - O PPAG 2008-2011 organiza a Ação Governamental em
Programas orientados para o alcance dos objetivos estratégicos e dos
resultados finalísticos definidos no Plano Mineiro de Desenvolvimento
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Integrado - PMDI 2007-2023.
§ 1º - Os valores financeiros estabelecidos para as ações são

referenciais, não constituindo limites à programação das despesas
expressas nas leis orçamentárias e seus créditos adicionais.

§ 2º - Os programas, como instrumento de organização das ações
de governo, no âmbito da Administração Pública Estadual, ficam
restritos àqueles integrantes do PPAG.

CAPÍTULO II
DA GESTÃO DO PLANO

Seção I
Aspectos Gerais

Art. 3º - A gestão do PPAG 2008-2011 observará os princípios de
eficiência, eficácia e efetividade e compreenderá a implementação,
monitoramento, avaliação e revisão de programas.

Art. 4º - O Poder Executivo manterá sistema de informações
gerenciais e de planejamento para apoio à gestão do Plano, sendo
este de utilização obrigatória por todos os Órgãos, Entidades e
Poderes do Estado.

Art. 5º - Cabe à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão -
SEPLAG estabelecer normas complementares para a gestão do Plano
Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2008-2011.

Seção II
Das Revisões e Alterações do Plano

Art. 6º - O Projeto de Lei de Revisão do PPAG 2008-2011 será
encaminhado até 30 de setembro e conterá:

I - demonstrativos atualizados dos Anexos I e II do Plano, abarcando
todas as inclusões, exclusões e alterações, qualitativas ou
quantitativas, de programas, indicadores, ações e demais atributos;

II - demonstrativo de programas e ações incluídos e excluídos, com
a exposição sucinta das razões que motivaram a alteração.

§ 1º - Os demonstrativos indicados no inciso I deste artigo conterão
um horizonte de planejamento de quatro anos, notadamente no que
se refere aos valores físicos e financeiros das ações, como
perspectiva permanente para a elaboração da Lei Orçamentária
Anual.

§ 2º - A inclusão de programas e ações no Plano também poderá
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ocorrer por intermédio de lei específica, assim como por lei de créditos
especiais.

Seção III
Do Monitoramento e Avaliação

Art. 7º - O PPAG 2008-2011 será monitorado e avaliado sob a
coordenação do Órgão Central do Sistema de Planejamento e
Orçamento Estadual, competindo-lhe definir diretrizes e orientações
técnicas para seu funcionamento.

Art. 8º - As unidades orçamentárias responsáveis por programas e
ações, nos termos dos Anexos I e II desta Lei, deverão manter
atualizadas, durante cada exercício financeiro, as informações
referentes à execução física e financeira dos programas e respectivas
ações, bem como a apuração dos indicadores de desempenho
definidos para os programas do Plano.

Parágrafo único - A Junta de Programação Orçamentária e
Financeira estabelecerá, por meio de Deliberação Normativa, as
restrições orçamentárias cabíveis em relação às unidades
orçamentárias inadimplentes com as informações de monitoramento
dos programas e ações do Plano.

Art. 9º - O Poder Executivo, por intermédio do Órgão Central do
Sistema de Planejamento e Orçamento Estadual, enviará ao Poder
Legislativo, até o dia 15 de junho de cada exercício financeiro,
relatório de avaliação do Plano Plurianual que conterá:

I - demonstrativo da execução de todos os programas do plano
contendo os principais resultados alcançados, a apuração dos índices
dos indicadores de desempenho, além da execução física e financeira
das suas ações;

II - demonstrativo da programação e execução física regionalizada
de todas as ações do Plano;

III - demonstrativo da execução física e financeira acumulada de
todas as ações do Plano;

Parágrafo único - Os demonstrativos de que dispõe os incisos deste
artigo não contemplarão os Programas Apoio à Administração Pública
(701) e Obrigações Especiais (702) que serão encaminhados em
relatório separado contento as respectivas execuções financeiras.

CAPÍTULO III
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DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 10 - O Poder Executivo divulgará, pela rede mundial de

computadores (internet):
I - o texto atualizado da Lei do Plano Plurianual e seus respectivos

Anexos, e a relação atualizada das ações integrantes dos Projetos
Estruturadores;

II - os relatórios institucionais de monitoramento, cuja periodicidade
será definida pelo Órgão Central do Sistema de Planejamento e
Orçamento Estadual;

III - os demonstrativos que compõem a avaliação do Plano
Plurianual;

IV - os relatórios contendo a revisão do Plano Plurianual e sua
respectiva programação deslizante, incluindo o demonstrativo de
inclusão e exclusão dos programas e ações do Plano e suas
justificativas.

Parágrafo único - Em observância ao princípio da economicidade, o
Poder Executivo poderá, a seu critério, promover a publicação oficial
dos anexos do PPAG 2008-2011 na internet, na página da Imprensa
Oficial do Estado de Minas Gerais, que deverá manter em seus
arquivos cópia impressa para fins de consulta dos interessados.

Art. 11 - Cabe aos Poderes Legislativo e Executivo assegurar a
compatibilidade entre o planejamento para o exercício de 2008 contido
no PPAG 2008-2011 e a Lei Orçamentária para o exercício de 2008,
ficando autorizado os ajustes necessários à plena compatibilidade.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, fica o processo em poder da Mesa, aguardando sua

publicação em essencialidades.
* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM Nº 111/2007
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para apreciação

dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei da Proposta
Orçamentária para o exercício de 2008, que contém o Orçamento
Fiscal e o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo
Estado.

O projeto de lei que ora apresento foi elaborado a partir do
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planejamento realizado pelos órgãos e entidades do governo do
Estado materializado no Plano Plurianual de Ação Governamental
2008-2011. Ainda, o conjunto das políticas públicas estabelecidas no
PPAG 2008-2011 foi orçado neste Projeto de Lei com base nas
estratégias definidas no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado,
completando o ciclo de planejamento governamental. Dessa forma, a
alocação de recursos no Orçamento observa plenamente as
estratégias contidas no planejamento de médio (PPAG) e longo
prazos (PMDI).

Além da observância aos planos estaduais, a Proposta
Orçamentária 2008 foi elaborada em obediência aos dispositivos
constitucionais, ao previsto na Lei nº 16.919, de 6 de agosto 2007, às
disposições constantes da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de
1964, e à Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Os principais valores constantes desta Proposta estão detalhados
na Exposição de Motivos da Secretária de Estado de Planejamento e
Gestão que acompanha o presente projeto de lei.

Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais.
Belo Horizonte, 24 de setembro de 2007.
Excelentíssimo Senhor Governador,
Tendo em vista o disposto no arts. 153 e 157 da Constituição do

Estado submeto à apreciação de Vossa Excelência a Proposta
Orçamentária para o exercício de 2008, que compreende o
Orçamento Fiscal e o Orçamento de Investimento das Empresas
Controladas pelo Estado.

O presente projeto de lei foi elaborado em observância aos
dispositivos constitucionais, às diretrizes orçamentárias para o
próximo exercício, aprovadas na forma da Lei nº 16.919, de 6 de
agosto de 2007, bem como às disposições da Lei Federal nº 4.320, de
17 de março de 1964, e da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de
maio de 2000, que fixa normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal.

Para além do cumprimento das obrigações da legislação financeira e
orçamentária a presente proposta foi elaborada em consonância com
o projeto do Plano Plurianual de Ação Governamental para o período
de 2008 a 2011 e com o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado.
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Dessa forma, os recursos alocados nos programas e ações deste
projeto obedeceram ao alinhamento estratégico definido nos
instrumentos supracitados.

A seguir, apresento de forma breve os valores agregados para a
receita e despesa estadual encaminhados nesta Proposta.

Orçamento Fiscal
O Orçamento Fiscal do Estado proposto para 2008 estima a receita

e fixa despesa em R$35.590.405.599,00 (trinta e cinco bilhões,
quinhentos e noventa milhões, quatrocentos e cinco mil, quinhentos e
noventa e nove reais).

Receita
Do total da receita prevista para o exercício de 2008, 91,5%

correspondem às receitas correntes e 8,5%, às receitas de capital.
Entre as receitas correntes, cabe o destaque à receita tributária que
participa com 72,6% da sua estimativa e, entre as receitas de capital,
a maior participação refere-se às receitas de operação de crédito com
39,1%.

Como principal receita estadual permanece o Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS
que tem receita estimada em R$19.803,3 milhões de reais
representando 83,7% da receita tributária.

* -  O quadro resumido da estimativa da receita para 2008 foi
publicado no “Diário do Legislativo” de 27.9.2007.

As Receitas de Capital somam R$ 3.015,9 milhões, sendo que as
receitas provenientes de operações de crédito, transferências de
convênios e alienação de bens são os principais componentes deste
item, respondendo por 80,7% do total de recursos.

Despesa
A despesa constante da proposta orçamentária para o exercício de

2008 foi fixada em R$35.590,4 milhões, sendo 84,3% despesas
correntes, 14,7% despesas de capital e 1,0% destinado à Reserva de
Contingência.

As despesas de pessoal e encargos sociais possuem a maior
representatividade no orçamento correspondendo a 41,4% do total da
despesa fiscal e 49,2% das despesas correntes.
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Em seguida encontram-se as outras despesas correntes e as
transferências constitucionais aos municípios com participação de
22,4% e 20,3% da despesa corrente, respectivamente. As
Transferências a Municípios, estimadas em R$6.075,0 milhões, são
decorrentes de determinação constitucional, e são constituídas de
parcelas do ICMS, do IPVA, do IPI, da CIDE e da Dívida Ativa e
Multas e Juros de Mora do ICMS e IPVA.

* -  O quadro referente a “Despesa por Categoria  Econômica e
Grupo de Despesa - 2008” foi publicado no “Diário do Legislativo” de
27.9.2007.

Os Investimentos e as Inversões Financeiras, no montante de
R$4.813,3 milhões, representam 91,9% das Despesas de Capital, e
destinam-se, basicamente, aos setores de transporte, saúde,
segurança pública, agricultura e educação.

Foram orçados para 2008 R$3.589,5 milhões para a realização de
investimentos pelo Governo do Estado. Deste valor quase 60% serão
realizados por meio dos Projetos Estruturadores.

A Amortização da Dívida está orçada em R$425,4 milhões e
representa 8,1% das Despesas de Capital.

Reserva de Contingência
Na Reserva de Contingência estão previstos recursos da ordem de

R$354,6 milhões a serem utilizados como fonte de recursos para a
abertura de créditos adicionais, atendimento de passivos contingentes
e outros riscos e eventos fiscais imprevistos conforme o disposto no
inciso III do art. 5º da Lei Complementar nº 101, de 2000.

De acordo com o disposto no parágrafo único do art. 13 da Lei de
Diretrizes Orçamentárias, parcela da Reserva poderá ser utilizada
para o pagamento de prêmio de produtividade aos órgãos e às
entidades quando ocorrer superação das metas previstas no Acordo
de Resultados.

Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado
O Governo do Estado de Minas Gerais realizará por meio de suas

empresas controladas investimentos de R$4.292,0 milhões a serem
financiados basicamente com recursos de arrecadação própria
(75,9%) e com recursos de operações de crédito (20,5%).

* - O Quadro referente a “Investimento por Empresa - 2008” foi
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publicado no “Diário do Legislativo” de 27.9.2007.
Os maiores investimentos em 2008 serão realizados pela

Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, pela Companhia de
Saneamento de Minas Gerais - COPASA, pela Cemig Distribuição
S/A, pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas
Gerais, Cemig Geração e Transmissão S/A que juntas são
responsáveis por 97,8% dos investimentos das empresas controladas
pelo Estado.

São estas as considerações sobre a Proposta Orçamentária para o
exercício de 2008 que submeto à Vossa apreciação. Para a
apreciação da estrutura geral da receita e da despesa do Orçamento
Fiscal encaminho juntamente a esta exposição de motivos um quadro
consolidado da receita e da despesa fiscal para 2008.

Essas, as razões que me levam a submeter à elevada apreciação de
Vossa Excelência, o presente projeto de lei.

Respeitosamente,
Renata Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.
* -  A tabela referente ao “Demonstrativo Consolidado - Orçamento

Fiscal” foi publicado no “Diário do Legislativo” de 27.9.2007.
PROJETO DE LEI Nº 1.616/2007

Estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do
Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das
Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2008.

Art. 1º - O Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais para o
exercício financeiro de 2008 estima a receita em R$35.590.405.599,00
(trinta e cinco bilhões, quinhentos e noventa milhões, quatrocentos e
cinco mil, quinhentos e noventa e nove reais), e fixa a despesa em
igual importância.

Art. 2º - As receitas do Orçamento Fiscal serão realizadas mediante
arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, na
forma da legislação em vigor.

Art. 3º - Os demonstrativos do Orçamento Fiscal e do Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado estão contidos
no Anexo I.

Art. 4º - As despesas dos órgãos e entidades compreendidas no
Orçamento Fiscal serão realizadas segundo a discriminação constante
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nos Anexos II-A e II-B.
Parágrafo único - Cada crédito consignado a projeto, atividade e às

operações especiais constantes nos anexos a que se refere o “caput”
integra esta lei na forma de inciso deste artigo, identificado
numericamente pela respectiva codificação orçamentária.

Art. 5º - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas
pelo Estado estima as fontes e fixa os investimentos em
R$4.292.066.795,00 (quatro bilhões, duzentos e noventa e dois
milhões, sessenta e seis mil, setecentos e noventa e cinco reais).

Art. 6º - Os investimentos das empresas controladas direta ou
indiretamente pelo Estado serão realizados segundo a discriminação
por projeto, atividade e operações especiais constantes no Anexo III.

Parágrafo único - Os projetos, as atividades e as operações
especiais constantes no Anexo III integram esta lei na forma de
incisos deste artigo, identificados numericamente pela respectiva
codificação orçamentária.

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
suplementares ao seu orçamento até o limite de 10% (dez por cento)
da despesa fixada no art. 1º.

Parágrafo único - Não oneram o limite estabelecido no “caput”:
I - as suplementações de dotações referentes a pessoal e encargos

sociais;
II - as suplementações com recursos vinculados, quando se

referirem a remanejamento ou utilizarem como fonte o excesso de
arrecadação e o saldo financeiro destes recursos;

III - as suplementações com recursos diretamente arrecadados,
quando se referirem a remanejamento ou utilizarem como fonte o
excesso de arrecadação e o superávit financeiro destes recursos;

IV - as suplementações de dotações referentes ao pagamento da
dívida pública, de precatórios e de sentenças judiciárias, bem como os
créditos à conta da dotação Reserva de Contingência e aqueles
destinados à contrapartida a convênios, acordos e ajustes;

V - as suplementações de dotações com recursos
constitucionalmente vinculados aos municípios;

VI - as alterações de modalidade da despesa e do identificador de
procedência e uso de que trata o art. 16 da Lei nº 16.919, de 6 de
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agosto de 2007.
Art. 8º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos

suplementares ao Orçamento do Tribunal de Contas, Ministério
Público, Assembléia Legislativa e dos órgãos do Poder Judiciário até o
limite de 10% do valor fixado para cada unidade orçamentária com
recursos provenientes de remanejamento de dotações orçamentárias
próprias, excesso de arrecadação e superávit de recursos diretamente
arrecadados e recursos vinculados.

§ 1º - Os remanejamentos de que trata o “caput” serão
exclusivamente entre projetos, atividades e operações especiais não
estando autorizados os remanejamentos entre grupos de despesa.

§ 2º - As alterações de modalidade da despesa e do identificador de
procedência e uso de que trata o art. 16 da Lei nº 16.919, de 6 de
agosto de 2007, não onerarão o limite estabelecido no “caput” e
poderão ser realizadas nos termos de regulamento.

Art. 9º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
suplementares ao Orçamento de Investimento das Empresas
Controladas pelo Estado até o limite de 10% (dez por cento) do valor
referido no art. 5º.

Parágrafo único - Não oneram o limite estabelecido no “caput” as
suplementações realizadas com recursos provenientes das operações
das empresas controladas pelo Estado e outros recursos diretamente
arrecadados por essas empresas.

Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de
crédito para o refinanciamento da dívida pública estadual.

Art. 11 - Cabe aos Poderes Legislativo e Executivo assegurar a
compatibilidade entre o planejamento para o exercício de 2008 contido
no PPAG 2008/2011 e a Lei Orçamentária para o exercício de 2008,
ficando autorizados os ajustes necessários à plena compatibilidade.

Art. 12 - Esta lei vigorará no exercício de 2008, a partir de 1º de
janeiro.”

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM Nº 112/2007

Belo Horizonte, 25 de setembro de 2007.
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Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia

Assembléia Legislativa, Projeto de lei complementar que altera a Lei
Complementar nº 65, de 16 de janeiro de 2003, que contém a Lei
Orgânica da Defensoria Pública Estadual, fixa o subsídio dos
membros da Defensoria Pública e dá outras providências.

A presente proposta dá continuidade às medidas para valorização
da carreira de Defensor Público e objetiva o cumprimento do preceito
albergado no art. 135 da Constituição da República, que remete ao
art. 39, § 4°, segundo o qual “o membro de Poder, o  detentor de
mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e
Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em
parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional,
abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie
remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X
e XI”. Com as medidas propostas no presente projeto busca-se, ainda,
compatibilizar a remuneração dos membros da Defensoria Pública às
exigências e vedações do cargo e ao caráter de essencialidade e
exclusividade das suas atribuições, em conformidade com o art. 32 da
Constituição do Estado.

Propõe-se, no art. 1º do projeto, a criação de 282 (duzentos e oitenta
e dois) cargos de Defensor Público, que se somam aos 918
(novecentos e dezoito) já existentes, totalizando 1.200 (mil e
duzentos) cargos. O posicionamento dos Defensores Públicos na
nova estrutura da carreira, composta por cinco classes, preserva a
posição relativa dos seus respectivos cargos. A tabela de subsídio
proposta no art. 6º é aquela autorizada pelo Poder Executivo, em
conformidade com os limites de despesas determinados pela Lei de
Responsabilidade Fiscal. A diferenciação entre Defensor Público de
Classe I estável e não estável, prevista no § 2º do art. 6º, visa
estimular os novos ingressos ao assegurar a evolução salarial
automática quando houver a mudança do vínculo, conforme o
disposto no art. 3º da proposta. No entanto, a proposta assegura ao
atual Defensor Público Substituto a percepção do subsídio do
Defensor Público de Classe I estável, conforme determina o § 1º do
art. 6º, uma vez que a distinção prevista no §2º do referido artigo não
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existe na situação atualmente constituída. A regra do art. 8º visa
assegurar a irredutibilidade de vencimentos garantida pela
Constituição e pela legislação complementar.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter à
consideração dos seus Nobres Pares o presente Projeto de Lei
Complementar.

Aécio Neves, Governador do Estado.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 29/2007

Altera a Lei Complementar nº 65, de 16 de janeiro de 2003, e fixa o
subsídio dos membros da Defensoria Publica e dá outras
providencias.

Art. 1º - O “caput” do art. 46 da Lei Complementar nº 65, de 16 de
janeiro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação e o Anexo a
que ele se refere fica substituído pelo Anexo I desta Lei
Complementar:

“Art. 46 - O quadro de carreira da Defensoria Pública é integrado por
mil e duzentos cargos efetivos distribuídos em classes na forma do
Anexo I desta Lei Complementar.”

Art. 2º - O art. 49 da Lei Complementar nº 65, de 2003, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 49 - O candidato aprovado no concurso de ingresso na carreira
será nomeado para o cargo de Defensor Público Substituto,
pertencente à Classe I da carreira, com as prerrogativas, as vedações,
os impedimentos e as vantagens de caráter indenizatório do Defensor
Público de Classe I estável, respeitada a ordem de classificação e o
número de vagas existentes.

Art. 3º - O § 3º do art. 57 da Lei Complementar nº 65, de 2003,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 57 - (...)
“§ 3º - Se a decisão for pela confirmação na carreira, compete ao

Defensor Público-Geral expedir o respectivo ato declaratório, no qual
constará a sua nova condição como Defensor Público de Classe I
estável, além da titularidade no órgão de atuação em que estiver
exercendo as suas atribuições, salvo se neste existir titular, ainda que
licenciado ou afastado.”

Art. 4º - O art. 58 da Lei Complementar nº 65, de 2003 passa a ter a
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seguinte redação:
“Art. 58 - A carreira de Defensor Público é constituída de cinco

classes, denominadas:
I - Defensor Público de Classe I;
II - Defensor Público de Classe II;
III - Defensor Público de Classe III;
IV - Defensor Público de Classe IV;
V - Defensor Público de Classe Especial.
Parágrafo único - Os cargos de Defensor Público estão distribuídos

em classes, na quantidade estabelecida no Anexo I desta lei
complementar, já considerados os providos pelos membros da
Defensoria Pública que integram a carreira na data da publicação
desta lei.”

Art. 5º - Os membros da Defensoria Pública em exercício na data da
publicação desta Lei Complementar serão posicionados na estrutura
de carreira a que se refere o art. 4º e os seus cargos serão
transformados de acordo com a correlação constante no Anexo II
desta Lei Complementar.

Art. 6º - O subsídio dos membros da Defensoria Pública é o fixado
no Anexo III desta Lei Complementar, a partir de 1º de setembro de
2007.

§ 1º - O Defensor Público Substituto em exercício na data da
publicação desta Lei Complementar será retribuído com o subsídio de
Defensor Público de Classe I estável.

 § 2º - O Defensor Público que ingressar na carreira após a data de
publicação desta Lei Complementar será retribuído, durante o período
de estágio probatório, com o subsídio de Defensor Público de Classe I
não estável.

§ 3º - Serão revistos os proventos de aposentadoria e as pensões
correspondentes aos cargos transformados por esta lei complementar,
tomando-se como referência o símbolo do cargo em que se deu a
aposentadoria ou pensão, observada a correlação constante no Anexo
II desta Lei Complementar.

Art. 7º - O subsídio do Defensor Público-Geral, do Subdefensor
Público-Geral e do Corregedor-Geral é aquele fixado no Anexo IV
desta lei complementar, a partir de 1º de setembro de 2007.
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Art. 8º - A fixação do subsídio não poderá resultar em redução da
remuneração percebida legalmente, sendo assegurada ao membro,
ao aposentado e ao pensionista da Defensoria Pública a percepção da
diferença a titulo de vantagem pessoal nominalmente identificada.

Art. 9º - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de setembro de
2007.

Anexo I
(a que se refere o art. 1º da Lei Complementar nº , de de 2007)

  * -  A tabela referente ao “Anexo - Quadro de Cargos da Carreira de
Defensor Público Estadual  - Quantitativo e Distribuição por Classes -
(de que trata o art. 46 da Lei Complementar n° 65, de 16 de janeiro de
2003) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27.9.2007.

Anexo II
(a que se refere o art. 5º, da Lei Complementar n° , de de 2007)

  * -  A tabela referente a Correlação - Carreira de Defensor Público foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 27.9.2007.
  * -  A tabela referente ao Anexo III (a que se refere o art. 6º da Lei
Complementar n° , de de 2007) foi publicada no “Diá rio do Legislativo
de 27.9.2007.
  * -  A tabela referente ao Anexo IV (a que se refere o art. 7º da Lei
Complementar n° , de de 2007) foi publicada no “Diá rio do Legislativo
de 27.9.2007.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
192, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIO Nº 10/2007

Do Sr. Aécio Neves, Governador do Estado, comunicando que
estará ausente do Estado no período de 26/9 a 1º/10/2007, em
viagem aos Estados Unidos, para tratar de assunto de interesse do
Estado.

OFÍCIOS
Dos Srs. Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça,

Orlando Adão Carvalho, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado,
prestando informações em atenção ao Requerimento nº 975/2007, das
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Comissões de Direitos Humanos e de Segurança Pública.
Do Sr. Márcio A. de Lacerda, Secretário de Desenvolvimento

Econômico, indicando representante da Pasta para comparecer à
reunião preparatória do Seminário Legislativo sobre Mineração,
Desenvolvimento e Sustentabilidade.

Do Sr. Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Agricultura, dando
ciência de sua eleição como Presidente do Conselho Nacional de
Secretários de Estado de Agricultura - Conseagri. (- À Comissão de
Política Agropecuária.)

Do Sr. Joab de Paula Alves, Presidente da Câmara Municipal de
Frutal, solicitando apoio para que se consiga a redução das tarifas
cobradas pela Cemig. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

Da Sra. Janete Gomes Barreto Paiva, Reitora da Uemg,
encaminhando Relatório das Bolsas para Carentes e Apoio ao
Desenvolvimento de Programas e Projetos de Pesquisa e Extensão. (-
À Comissão de Educação.)

Do Sr. Fernando Guimarães Rodrigues, Superintendente Regional
do DNIT no Estado, prestando informações relativas ao Requerimento
nº 318/2007, da Deputada Maria Lúcia Mendonça.

Do Sr. Márcio José Scarpone Pinto, Ouvidor do Sistema
Penitenciário do Estado, prestando informações relativas ao
Requerimento nº 1.039/2007, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário Adjunto de
Fazenda, prestando informações relativas ao Projeto de Lei º
1.369/2007, em atenção a pedido de diligência da Comissão de
Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.369/2007.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 849/2007, em
atenção a pedido de diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se
ao Projeto de Lei nº 849/2007.)

Do Sr. Fabrício Torres Sampaio, Subsecretário de Transportes,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 1.062/2007, da
Comissão de Transporte.

Da Sra. Marta Aparecida Consentino, Diretora do Foro da Comarca
de Barbacena, prestando informações relativas ao Requerimento nº
1.041/2007, da Comissão de Direitos Humanos.
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Do Sr. Paulo de Moura Ramos, Secretário Municipal de Governo de
Belo Horizonte, prestando informações relativas ao Requerimento nº
808/2007, da Deputada Maria Lúcia Mendonça.

Da Sra. Vírgilia Rosa, Coordenadora Especial de Promoção e
Defesa da Mulher da Secretaria de Desenvolvimento Social,
solicitando sejam apresentadas emendas destinando recursos para a
Coordenadoria Especial de Proteção e Defesa da Mulher-Cedem. (- À
Comissão de Direitos Humanos.)

Do Sr. José Luiz Motta de Avellar Azeredo, Assessor Especial do
Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, prestando
informações relativas ao Requerimento nº 907/2007, da Comissão de
Política Agropecuária.

Do Sr. Osman Miranda de Sales, Delegado Regional do Trabalho
em Minas Gerais, prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº
1.358/2007, em atenção a pedido de diligência da Comissão de
Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.358/2007.)

Do Sr. Benedito Scaranci Fernandes, Superintendente de
Epidemiologia da Secretaria de Saúde, prestando informações
relativas ao Requerimento nº 973/2007, da Comissão de Saúde.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 36/2007
Acrescenta parágrafos ao art. 36 da Constituição do Estado de

Minas Gerais de 1989.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Acrescente-se, onde convier, ao art. 36 da Constituição do

Estado de Minas Gerais os seguintes parágrafos:
“Art. 36 - (...)
§ ... - Considera-se, nos termos desta Constituição, como atividade

de risco e sujeita a condições especiais que prejudicam a integridade
física o efetivo exercício de funções de guarda penitenciária.

§ ... - O agente de segurança penitenciário será aposentado
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voluntariamente, na forma do art. 40, §4º, II e III da Constituição da
República de 1988, independentemente da idade, após trinta anos de
contribuição, desde que conte, pelo menos, vinte anos de efetivo
exercício no cargo.”.

Art. 3º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 25 de setembro de 2007.
Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho

Patrús Filho - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Antônio Carlos
Arantes - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Célio Moreira
- Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Doutor Viana -
Durval Ângelo - Elisa Costa - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio
Neiva - Gustavo Valadares - Jayro Lessa - Lafayette de Andrada -
Maria Lúcia Mendonça - Neider Moreira - Paulo Cesar - Rêmolo Aloise
- Rosângela Reis - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Weliton
Prado.

Justificação: Com a Emenda Constitucional nº 47/2005 à
Constituição da República de 1988, o tratamento da aposentadoria
especial no regime próprio de previdência social - relativo aos
servidores ocupantes de cargo efetivo – foi remetido aos legisladores
de cada ente da federação, na medida em que restou alterado o art.
40, §4º da Carta Magna.

Até então, o que havia era a previsão de que deveria haver “lei
complementar” e, na interpretação do texto constitucional, era preciso
que se lesse a remissão a “lei complementar” na Constituição da
República, de 1988, como lei complementar da União. Após a
Emenda Constitucional nº 47/2005, a remissão do constituinte é a “leis
complementares”, ou seja, em respeito ao pacto federativo, cada ente
(em especial, os entes subnacionais) poderá dispor internamente
sobre as hipóteses e as condições de aposentação diferenciada no
regime próprio de previdência, quando houver “casos de servidores: I -
portadores de deficiência; II - que exerçam atividades de risco; [ou] III
- cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física”.

A presente proposta de emenda à Constituição Estadual visa
adaptar o art. 36 à possibilidade de o próprio Estado reconhecer o
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caráter diferenciado das funções de agente de segurança
penitenciário, o que abre espaço para a concessão de aposentadoria
especial a tal categoria de servidores sujeitos a riscos à sua
integridade física, por desempenharem atividades perigosas.

Trata-se, pois, de criar as condições para a aplicação no disposto no
art. 40, § 4º, da Constituição Federal, que trata da aposentadoria
especial de servidores públicos que exercem atividades de risco.
Entre estas atividades, sem sombra de dúvida, enquadra-se as
exercidas pelos agentes de segurança penitenciários.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos
termos do art. 201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.617/2007
Declara de utilidade pública a Associação Valadarense de Voleibol e

Desporto, com sede no Município de Governador Valadares.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Valadarense de Voleibol e Desporto, com sede no Município de
Governador Valadares.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de setembro de 2007.
Elisa Costa
Justificação: A Associação Valadarense de Voleibol e Desporto,

fundada em 2004, tem por finalidade a prática de diversas
modalidades de esporte, com ênfase no voleibol. Além das atividades
esportivas, implementa ações nas áreas da cultura e da assistência
social, prestando serviços diversos à comunidade. Com o propósito de
canalizar recursos materiais e humanos para a realização de suas
iniciativas, estabelece parcerias com entidades públicas e privadas.

Pelos relevantes serviços prestados pela entidade, esperamos a
anuência dos nobres colegas ao título declaratório que se lhe
pretende outorgar.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.618/2007
Declara de utilidade pública a entidade Obra Unida à Sociedade São
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Vicente de Paulo, com sede no Município de Santa Cruz do
Escalvado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Obra Unida à

Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de Santa
Cruz do Escalvado.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de setembro de 2007.
Fábio Avelar
Justificação: O projeto de lei em apreço visa declarar de utilidade

pública a entidade Obra Unida à Sociedade São Vicente de Paulo,
com sede no Município de Santa Cruz do Escalvado, que há mais de
15 anos tem como finalidades estatutárias a prática da caridade cristã
no campo da assistência social, por meio da administração da Creche
Menino Jesus da Sociedade de São Vicente de Paulo e da promoção
humana.

A entidade visa, especialmente, manter estabelecimento destinado a
abrigar crianças carentes de até 6 anos e 11 meses de idade, de
ambos os sexos, em condições de saúde física e mental,
proporcionando-lhes assistência material, moral, intelectual, social e
espiritual, em condições de liberdade e dignidade, visando à
preservação de sua saúde física e mental.

O objetivo central é prestar assistência gratuita aos
reconhecidamente pobres, observando-se sempre os princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e
eficiência, não se fazendo distinção quanto à raça, cor, sexo, condição
social, credo político ou religioso ou qualquer outra forma de
discriminação.

Considerando a missão e os objetivos da entidade administrativa,
submeto aos meus nobres pares este projeto de lei, pedindo sua
aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.619/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar à Defensoria Pública de Minas
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Gerais o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Defensoria

Pública de Minas Gerais o imóvel constituído pelos pavimentos 8º, 9º
e 10º do Edifício Brumado, situado na Avenida Barão do Rio Branco,
2.281, em Juiz de Fora, registrado sob o nº 10.388, Livro 31, fls. 201,
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Juiz de Fora.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo se
destinará, exclusivamente, ao funcionamento da Defensoria Pública
de Juiz de Fora.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada
Justificação: O imóvel em comento pertencia à Companhia

Energética de Minas Gerais - Cemig e foi permutado com o Estado,
que detinha a propriedade de dois terrenos em Itajubá e um em Patos
de Minas, por meio da Lei nº 14.798, de 26/11/2003, justamente para
abrigar a Defensoria Pública de Minas Gerais, em Juiz de Fora. Desde
então, o órgão está em exercício nesse local.

Considerando o tempo que a Defensoria Pública exerce suas
funções no imóvel e os inúmeros problemas que poderiam ser
resolvidos com sua efetiva doação e considerando, também, que a
permuta com a Cemig teve como objetivo exatamente abrigar a
Defensoria Pública, é justo acolher esta proposta. Dessa maneira, a
defensoria poderá, com recursos próprios, manter e equipar o referido
imóvel conforme suas necessidades e da população por ela atendida,
razão pela qual contamos com o apoio dos parlamentares à
aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.620/2007
Declara de utilidade pública a Fundação de Educação, Cultura,

Desenvolvimento Empresarial e Social, com sede no Município de
Uberlândia.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fundação de
Educação, Cultura, Desenvolvimento Empresarial e Social, com sede
no Município de Uberlândia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de setembro de 2007.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: A entidade em questão tem como finalidade primordial

promover o desenvolvimento socioeconômico, educacional e cultural
do Município de Uberlândia. Na consecução de seus propósitos, cria e
mantém escolas técnicas, incentiva a realização de pesquisas,
desenvolve programas de treinamento, aperfeiçoamento profissional e
recrutamento pessoal, apóia atividades nas áreas de educação,
cultura, lazer e esporte, orienta sobre a preservação do meio ambiente
e desenvolve projetos de fomento e desenvolvimento comercial,
industrial e de serviços. No contexto social, assiste e ampara a criança
e o idoso e presta assistência médica e odontológica aos mais
carentes.

Em vista dos relevantes serviços prestados pela entidade,
esperamos a anuência dos nobres colegas ao título declaratório que
se pretende outorgar-lhe.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.621/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Francisco o

imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

São Francisco o terreno com área de 2.000,00m² (dois mil metros
quadrados) situado na Av. Dom Pedro de Alcântara, nesse Município,
e registrado sob nº 1.637, a fls. 172 do Livro 8/B, no Cartório de
Registros de Imóveis da Comarca de São Francisco.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” será destinado à
edificação de uma cozinha comunitária.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
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escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no art. 1°.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de setembro de 2007.
Paulo Guedes
Justificação: As cozinhas comunitárias são implementadas por meio

de programa do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome e fazem parte de estratégia de ampliação da oferta de refeições
nutricionalmente balanceadas, preparadas em ambientes adequados,
proporcionando aos segmentos mais vulneráveis à fome o acesso a
alimentação saborosa, saudável, diversificada, econômica e rica em
nutrientes. Além disso, constituem instrumento de inclusão social
produtiva e fortalecimento da ação coletiva e da identidade
comunitária. Sua operacionalização pode ser assumida por
organizações comunitárias inseridas em programas municipais ou
estaduais de geração de trabalho e renda, mediante instrumentos de
repasse de recursos firmados com os entes federativos.

A construção de uma cozinha comunitária no Município de São
Francisco é um antigo pleito da população e da Federação
Intermunicipal de Associações Comunitárias. Para atender a essa
demanda, o Município necessita de terreno de propriedade do Estado
que possui as condições necessárias para a implementação do
programa.

Esse terreno foi doado pelo Município para a construção de um
grupo escolar, no ano de 1961. Atualmente não é utilizado pelo
Estado, que demoliu a edificação e transferiu suas atividades para
outro imóvel. O terreno tem sido utilizado clandestinamente para
depósito de material de construção e despejo de lixo e entulhos.

Por essas razões, solicito aos nobres pares o apoio para a
aprovação do projeto de lei que apresentamos.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.622/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Apoio aos Pequenos

Produtores Rurais de Itaúna.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada a utilidade pública da Associação de Apoio

aos Pequenos Produtores Rurais de Itaúna - AAPP, com sede em
Itaúna.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de setembro de 2007.
Roberto Carvalho
Justificação: Fundada em 1996, a Associação de Apoio aos

Pequenos Produtores Rurais de Itaúna é uma associação civil
filantrópica e de assistência social que realiza um trabalho de larga
importância em Itaúna. Entre as atividades desenvolvidas destacam-
se o apoio e a promoção do desenvolvimento da atividade rural
capitaneada pelos pequenos produtores da região. Assim, a entidade
acaba por viabilizar o desenvolvimento cultural, social e humanitário
do ambiente comunitário em que se situa.

Diante do exposto e diante do efetivo cumprimento de todas as
formalidades necessárias, estamos convictos de que certo será o
apoio de nossos nobres pares à aprovação deste singelo projeto de
lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.623/2007
Declara de utilidade pública o Núcleo de Apoio aos Toxicômanos

Anônimos de Juiz de Fora - Nata -, com sede no Município de Juiz de
Fora.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo de Apoio aos

Toxicômanos Anônimos de Juiz de Fora - Nata -, com sede no
Município de Juiz de Fora.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de setembro de 2007.
Sebastião Helvécio
Justificação: O Núcleo de Apoio aos Toxicômanos Anônimos de Juiz

de Fora - Nata -, fundado em 16/10/99, é entidade civil, sem fins
lucrativos, sendo sua diretoria composta por pessoa idôneas, com
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duração por tempo indeterminado, com sede no Município de Juiz de
Fora.

A referida entidade tem por finalidade libertar o indivíduo dos tóxicos
e reintegrá-lo à sociedade; contribuir para minorar o uso indevido de
drogas; formular literatura para a família do toxicômano e a sociedade,
visando prevenir a caminhada às drogas e orientar no relacionamento
com os usuários; promover terapia ocupacional e educacional em
local aconchegante, onde o indivíduo se sinta amparado e seguro;
promover palestras e seminários para a sociedade em geral,
principalmente familiares do dependente; promover cursos de diversas
naturezas, inclusive profissionalizantes, facilitando ao dependente o
acesso ao mercado de trabalho, assim como à sociedade em geral,
como medida de prevenção e para exercer a plena cidadania;
promover atendimento jurídico, psiquiátrico, pedagógico, psicológico,
odontológico, nutricional, médico, farmacêutico e social a pacientes
com quadro abusivo, síndrome de dependência e outras complicações
psíquicas, advindos de consumo inadequado de substâncias
psicoativas.

A Nata presta serviços gratuitos, permanentes e sem nenhuma
discriminação. No desenvolvimento de suas atividades, não distribui
resultados, dividendos, bonificações, vantagens ou parcelas de seu
patrimônio a dirigentes, sócios ou mantenedores, sob nenhuma forma
ou pretexto.

Como a entidade apresenta os requisitos legais para ser declarada
de utilidade pública, esperamos a anuência dos nobres colegas ao
título declaratório proposto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.624/2007
Declara de utilidade pública, a Associação Beneficente e Cultural

Amigos do Noivo, com sede no Município de Juiz de Fora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública, a Associação

Beneficente e Cultural Amigos do Noivo - ABAN -, com sede no
Município de Juiz de Fora.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de setembro de 2007.
Sebastião Helvécio
Justificação: A Associação Beneficente e Cultural Amigos do Noivo -

ABAN -, fundada em 28/9/2001, é uma sociedade civil, beneficente,
cultural, sem fins lucrativos, com tempo indeterminado de duração,
com sede no Município de Juiz de Fora.

A referida Associação é independente de qualquer outra instituição
religiosa e tem por finalidade promover e desenvolver o homem dentro
de uma ótica cristã, desenvolver a consciência cidadã, resgatando nas
comunidades carentes o valor da dignidade humana, propiciar aos
cidadãos das comunidades, onde a associação atua, uma reflexão
cultural e o acesso à educação de qualidade.

A ABAN, no desenvolvimento de suas atividades, não faz nenhuma
discriminação de clientela e não distribui entre seus associados,
conselheiros, diretores, empregados ou doadores eventuais
excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações,
participações ou parcelas do seu patrimônio, auferido mediante o
exercício de suas atividades, e os aplica integralmente na consecução
do seu objetivo social.

A ABAN, apresenta os requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual esperamos a anuência dos nobres
colegas ao título declaratório proposto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.625/2007
Institui a Semana Estadual de Prevenção ao Suicídio e dá outras

providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Semana Estadual de Prevenção ao

Suicídio.
Parágrafo único - A semana prevista no "caput" deste artigo será a

primeira semana do mês de outubro.
Art. 2º - A Semana Estadual de Prevenção ao Suicídio instituída pelo

art. 1º observará as seguintes diretrizes:
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I - alertar a população sobre como diagnosticar possíveis suicidas
utilizando veículos de comunicação de grande acesso à população;

II - promover encontro com especialistas na área para debater o
assunto;

III - elaborar e distribuir cartilhas didáticas para órgãos públicos, tais
como escolas e hospitais, capacitando funcionários para lidar com
pessoas que possam ser suicidas em potencial;

IV - Compete ao Poder Executivo, na administração e na gerência
dos programas criados para efetivação da política de que trata esta
lei.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de setembro de 2007.
Vanderlei Jangrossi
Justificação: Este projeto de lei tem como objetivo conscientizar a

população sobre a atenção que se deve dar a um suicida em
potencial. Nos dias atuais, pouco se fala à respeito do suicídio, o que
é muito preocupante. Uma pesquisa feita pelo Ministério Público
revela que a taxa de mortalidade por suicídio no Estado de Minas
Gerais em 2004 foi de 7,6 para cada 100 mil homens e de 2,1 para
cada 100 mil mulheres. A Organização Mundial de Saúde - OMS -
considera alto o índice de suicídio que supere 10 para cada 100 mil
habitantes.

Devemos evitar que a mortalidade por suicídio continue crescendo,
e a Semana de Prevenção ao Suicídio é um mecanismo para informar
as pessoas, explicando comportamentos de suicidas em potencial e
formas de prevenir uma possível tragédia. Algo que já se tornou um
problema de saúde pública, deve receber uma atenção especial no
Estado de Minas Gerais. Em face do exposto, apresento este projeto
de lei para apreciação dos nobres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para
parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.626/2007
Dá denominação ao anexo do Fórum da Comarca de Patrocínio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominado Anexo Dr. Antônio Bernardes Dias o

anexo do Fórum Juscelino Kubitscheck de Oliveira, da Comarca de
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Patrocínio.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de setembro de 2007.
Wander Borges
Justificação: O Princípio da Impessoalidade encontra-se insculpido

na Carta Magna de 1988. Em decorrência dele, o §1º do art. 37 proíbe
que constem nome, símbolos ou imagens caracterizadores de
promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos em
publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos
órgãos públicos. A denominação de estabelecimentos, instituições e
próprios do Estado demanda a escolha de nomes de pessoas
falecidas que se tenham destacado por notórias qualidades e
relevantes serviços prestados à coletividade.

O projeto que apresentamos respeita integralmente o preceito
aludido, uma vez que homenageia o Dr. Antônio Bernardes Dias,
figura notória do Município de Patrocínio, que lutou incessantemente
pela defesa da comunidade patrocinense.

O homenageado nasceu em Patrocínio, MG, em 29/7/50. Casou-se
com Maria Celeste Modesto R. Bernardes Dias, e do enlace nasceram
Alessandro Ramos Bernardes Dias, Fernando Bernardes Dias e
Michelle Ramos Bernardes Dias. Faleceu em 11/1/2007, causando
imensa comoção na comunidade.

Advogado, formado pela Faculdade de Direito de Campos dos
Goitacazes, pós-graduado em Direito Civil pela Universidade Federal
de Uberlândia, especialista em Direito do Trabalho, foi Procurador-
Geral do Município de Patrocínio e um de seus advogados mais
influentes. Em 9/12/2005, recebeu a Medalha Desembargador Hélio
Costa, no Fórum da Comarca de Patrocínio.

Homem íntegro e empreendedor, sua presença na comunidade foi
marcada por forte vocação para servir ao próximo com altruísmo e
desprendimento. Admirado por todos os que tiveram a honra de com
ele conviver, seu nome está amalgamado à história de Patrocínio, por
suas ações corajosas e socialmente relevantes.

Cumpridos todos os requisitos legais, contamos com o apoio desta
Casa para a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.627/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.284/2005)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conquista o
imóvel que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Conquista o imóvel constituído de terreno urbano edificado, com área
de 10.000m² (dez mil metros quadrados), situado nesse município e
registrado sob nº 3.027, a fls. 271 do livro 3-E, no Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Conquista.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se a
implantação de uma unidade de estudos ambientais, turísticos e
astronômicos.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, decorrido o prazo de três anos contados da sua
transferência, não lhe tiver sido dada a destinação prevista nesta lei.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de setembro de 2007.
Zé Maia
Justificação: O terreno a que se refere o projeto foi doado por

particulares ao Estado em 1950, e nele por vários anos funcionou a
Escola Estadual Odilon Behrens. Com o advento da municipalização
do ensino público fundamental, a escola foi totalmente abandonada e
encontra-se em ruínas.

Diante dessa situação, tendo em vista a localização privilegiada do
imóvel, próxima à nascente do córrego Lageado, que abastece a
cidade de Conquista, a administração municipal pretende ali implantar
uma unidade de estudos ambientais, turísticos e astronômicos, bem
como, com recursos do Governo Federal, o Projeto Lageado, voltado
para a recuperação dos mananciais e da mata ciliar.

A transferência de domínio do terreno ao patrimônio do Município de
Conquista é imprescindível para que se possa efetivar esse intento de
relevante interesse popular. Para tanto, é mister que esta Casa
Legislativa conceda autorização ao Poder Executivo do Estado por
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intermédio de lei ordinária.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 1.628/2007
Dispõe sobre o tratamento dos casos de mucopolissacaridose e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O acompanhamento, o tratamento e a promoção de

campanhas educativas dos casos de mucopolissacaridose ficarão a
cargo da Secretaria de Estado de Saúde.

Parágrafo único - O tratamento a que se refere o “caput” deste artigo
incluirá o fornecimento de medicamentos durante a vida do portador
da doença ou enquanto necessário.

Art. 2º - A instituição pertencente à rede hospitalar e ambulatorial do
Estado, conveniada ou não, pública ou privada, realizados os exames,
notificará à Secretaria de Estado de Saúde a ocorrência de casos de
mucopolissacaridose.

Art. 3º - A Secretaria de Estado de Saúde celebrará convênio com
os Municípios e com os laboratórios especializados, para
acompanhamento e tratamento continuado da mucopolissacaridose e
para a capacitação de recursos humanos necessários ao
desenvolvimento dessas atividades.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de setembro de 2007.
Célio Moreira
Justificação: Mucopolissacaridoses - MPs são doenças genéticas

raras causadas pela ausência ou insuficiência de enzimas
responsáveis pela quebra dos mucopolissacarídeos - “muco” refere-se
à consistência gelatinosa das moléculas, "poli" significa muito,
“sacarídeo” é um termo genérico para molécula de açúcar como a
sacarina.

A deficiência dessas enzimas resulta em disfunções orgânicas
multissistêmicas que se manifestam de formas diversas, tais como
alterações no rosto, retardo no crescimento, perda auditiva,
dificuldade respiratória, anormalidades na córnea, no fígado, no



1316

coração, danos neurológicos irreversíveis e deformidades ósseas. É
muito frequente as mãos dos portadores de MPs ficarem como
grossos ganchos encurvados para dentro.

Cabe salientar que no corpo humano há um processo contínuo de
substituição dos materiais usados. Pessoas com MPs apresentam o
acúmulo de GAGs (glicosaminoglicanos), que causam o quadro clínico
da doença.

A doença atinge 1 a cada 100 mil nascidos e atualmente não há
cura, mas o medicamento melhora a qualidade de vida do paciente. A
grande maioria das crianças portadoras de MPs não possui condições
de ser atendida por um plano particular de saúde e acaba sendo
atendida pela rede pública, que muitas vezes não tem profissionais
especializados nesse tipo de deficiência genética.

Importante salientar que existem 6 tipos de MPs, e o tratamento
chamado de “reposição enzimática” está trazendo muita esperança
para os portadores de MPs do Tipo I. Precisamos da compreensão e
intervenção das autoridades de saúde para que se possa trazer esse
tratamento para o Brasil, permitindo-se, assim, para quem tem sofrido
tanto, a oportunidade de uma vida melhor. É preciso despertar a
sociedade para o problema, fornecendo-lhe informações sobre a
doença.

Pelos motivos expostos, conto com o apoio dos nobres pares para a
aprovação deste projeto, que tem como principal objetivo melhorar a
qualidade de vida dos portadores da referida doença.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.629/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária da

Comunidade de Retiro do Lago.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária da Comunidade de Retiro do Lago, com sede no
Município de Carmo do Cajuru.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de setembro de 2007.
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Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Associação Comunitária da Comunidade de Retiro do

Lago, com sede no Município de Carmo do Cajuru, é uma entidade
civil sem fins lucrativos. Tem como finalidade precípua a assistência
social no desenvolvimento de ações em benefício da comunidade
local, proporcionando atividades econômicas, culturais, desportivas e
sociais. Está em pleno funcionamento há mais de um ano, e sua
diretoria é composta por pessoas idôneas, não remuneradas pelo
exercício de suas funções. Por atender aos requisitos legais, torna-se
justa a declaração de sua utilidade pública.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação
desta proposição.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1.630/2007
Ratifica regime especial de tributação concedido à indústria de

reciclagem, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de
dezembro de 1975.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação

ao contribuinte mineiro da indústria de reciclagem, nos termos do art.
225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, em virtude de
benefício fiscal concedido pelo Estado do Rio de Janeiro por meio da
Lei nº 4.178, de 29 de setembro de 2003.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2007.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia.

REQUERIMENTOS
Nº 1.208/2007, do Deputado Célio Moreira, em que solicita seja

formulado apelo ao Secretário de Fazenda com vistas a que o
Município de Juruaia seja incluído na área de abrangência de
atendimento da Administração Fazendária/3º nível/ Muzambinho.

Nº 1.209/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Sr. Itamar Franco, ex-
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Presidente da República e ex-Governador do Estado, por ter sido
agraciado com a Medalha Levi Carneiro. (- Distribuídos à Comissão
de Administração Pública.)

Nº 1.210/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a UFMG pela homenagem
que lhe  foi prestada pelo Sistema Fiemg - Instituto  Euvaldo  Lodi -
IEL -, em razão do trabalho desenvolvido pela Coordenadoria de
Estágios da Universidade visando à inserção de estudantes no
mercado de trabalho. (- À Comissão de Educação.)

Nº 1.211/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Prefeito de Itabirito por sua
eleição como Presidente da Associação dos Municípios Mineradores
do Brasil - Amib. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.212/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Escola Estadual Francisca
Botelho pelo transcurso do 100º aniversário de sua fundação.

Nº 1.213/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulado apelo ao Ministro da Educação com vistas a que o
Programa ProJovem seja implantado no Município de Uberlândia.

Nº 1.214/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulado apelo ao Ministro do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome com vistas a que o Programa ProJovem seja implantado no
Município de Uberlândia.

Nº 1.215/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulado apelo ao Ministro do Trabalho e Emprego com vistas a que
o Programa ProJovem seja implantado no Município de Uberlândia.

Nº 1.216/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulado apelo ao Secretário Nacional de Juventude com vistas a
que o Programa ProJovem seja implantado no Município de
Uberlândia. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 1.217/2007, da Comissão de Saúde, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Sra. Beatriz de Lourdes Souza,
Coordenadora da Promotoria Declaratória de Paternidade, pelo
trabalho humanitário desenvolvido nos casos em que atua de forma
conciliatória.

Nº 1.218/2007, da Comissão de Saúde, em que solicita seja
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formulado apelo ao Secretário de Saúde com vistas a que seja
averiguada denúncia de uso abusivo de agrotóxicos por fazendeiros
do Município de Caparaó, com graves conseqüências à saúde da
população desse Município - Fazenda Cristo Rei.

Nº 1.219/2007, da Comissão de Saúde, em que solicita seja
formulado apelo ao Secretário de Saúde com vistas a que seja
credenciado laboratório no interior do Estado para realizar a coleta de
material para exame de investigação de paternidade, sob a orientação
do Nupad, e seja garantida a realização desse exame no interior do
Estado e na Região Metropolitana de Belo Horizonte, de forma
proporcional às respectivas demandas e populações.

Nº 1.220/2007, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulada ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado
manifestação de aplauso pela firme e eficaz atuação do Juiz Evandro
Cangussu, Titular da Comarca de Taiobeiras, na decretação da prisão
do Sr. Joel da Cruz dos Santos, ex-Prefeito de Taiobeiras, acusado de
participar, como mandante, da tentativa de homicídio do Sr. Ronaldo
Silveira Saturnino, radialista e Conselheiro Tutelar no referido
Município.

Da Comissão de Educação em que solicita seja realizada nesta
Casa a Conferência Estadual da Educação Básica. (- À Mesa da
Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão
de Educação e do Deputado Durval Ângelo e outros.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações do Deputado

Tiago Ulisses (2).
Oradores Inscritos

   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Cesar.
O Deputado Paulo Cesar - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, imprensa presente, público que nos acompanha em todo
o Estado pela TV Assembléia, caros senhores e senhoras que nos
acompanham das galerias.

Primeiramente, agradeço ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que me
cedeu este espaço para falar da tribuna, na sua frente, porque tenho
uma audiência pública às 14h30min, onde trataremos de transporte -
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dos ônibus que estavam impedidos de transitar há mais de 15 anos.
Esse assunto vem agora à Assembléia, e iremos discuti-lo, daqui a
pouco, na Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas.

Volto hoje a esta tribuna para fazer uma breve análise dos dados
sobre o censo populacional realizado, em 2007, pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Nova Serrana, minha
cidade natal, que tive a honra de governar em duas oportunidades, foi
o Município mineiro que mais cresceu nos últimos sete anos, segundo
mostram os dados do IBGE. De fato, entre o ano 2000 - data do último
censo populacional feito pelo IBGE - e 2007, o Município de Nova
Serrana cresceu 5,68% ao ano, e hoje tem mais de 60 mil habitantes.
São números realmente impressionantes, pois, quando fui Prefeito
desse Município, em 1989, Nova Serrana contava com pouco mais de
10 mil habitantes.

A implantação, o desenvolvimento e a consolidação do pólo
calçadista de Nova Serrana explicam um crescimento tão grande, sem
similar em nosso Estado. Hoje, o pólo calçadista, que tem mais de mil
empresas só em Nova Serrana, gera reflexos positivos em toda a
região. Basta lembrar que o 4º Município mineiro que mais cresceu,
nos últimos sete anos, foi São Gonçalo do Pará, localizado em nossa
região, a menos de 20km de Nova Serrana. E que cidades como
Araújos, Bom Despacho e Perdigão também vêm registrando
expressivo crescimento de sua população e da atividade econômica,
em conseqüência da indústria calçadista.

Importante ressaltar que Nova Serrana é o 2º maior pólo calçadista
brasileiro, atrás apenas do Rio Grande do Sul, e o maior fabricante
brasileiro de calçados esportivos, superando até o Município de
Franca, que, durante muitos anos, foi referência na fabricação de
calçados.

O desenvolvimento de Nova Serrana e região foi baseado no
espírito empreendedor e na competência de seus empresários,
somada à força de trabalho de nossa gente.

Contudo, nem tudo são flores nesse cenário. Hoje Nova Serrana vê
seu crescimento ameaçado pela falta de infra-estrutura. A falta de
energia elétrica já é uma realidade que preocupa nossos empresários,
inibe novos investimentos e pode ser uma barreira para que o pólo
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calçadista se desenvolva ainda mais.
Recentemente tivemos de fazer gestões junto à Copasa para que os

empresários não tivessem de assumir os custos de tratamento de
esgoto sanitário das indústrias.

Essa realidade nos leva a pedir ao Governador Aécio Neves, que
tanto tem prestigiado nossa região e a quem tenho a honra de servir
como Vice-Líder do Governo nesta Casa, que olhe com um carinho
ainda maior para nossa região.

Hoje temos sérios problemas na área de segurança pública, que,
aliás, foi objeto de uma audiência pública da Comissão de Segurança
Pública da Assembléia em Nova Serrana em maio deste ano. Nessa
oportunidade, lideranças empresariais e comunitárias de Nova
Serrana mostraram que faltam viaturas e policiais, civis e militares,
para combater a violência gerada pelo expressivo aumento da
população.

Também nas áreas da saúde, da educação e do saneamento básico
existem grandes problemas a serem solucionados em Nova Serrana e
região.

Para ilustrar esse dado da área de saúde, em Nova Serrana, hoje,
caro Deputado Dalmo Ribeiro Silva, nascem 120 crianças só em
hospitais. Isso quer dizer que precisam ser construídas quatro salas
de aula por mês a fim de atender essa população que está nascendo
no Município, além de outras crianças e de um contingente
populacional que vem de outras cidades. É importante destacar,
ainda, que, graças aos empregos gerados pela indústria calçadista,
muita mão-de-obra de outras regiões de Minas, como do Norte do
Estado e até do Nordeste brasileiro, está migrando para Nova Serrana
e região. Estimativas extra-oficiais indicam que mais de 20 mil famílias
migrantes hoje estão vivendo em Nova Serrana e entorno, reduzindo
graves problemas sociais, como a falta de habitação, em suas regiões
de origem, mas transferindo-os para o nosso Município,
sobrecarregando as redes públicas de ensino e de saúde. Essa é uma
questão que temos de atacar de frente, antes que os problemas se
aprofundem e suas soluções se tornem inviáveis. Faço aqui, portanto,
este apelo ao Governador Aécio Neves, para que, com toda a sua
sensibilidade e visão de futuro, mobilize sua equipe, composta por
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alguns dos técnicos mais competentes do Brasil, para modificar essa
nossa realidade.

Queremos que Nova Serrana e região tenham as condições
necessárias para continuar crescendo, gerando empregos, impostos e
divisas para o nosso Estado e o País, sem enfrentar os graves
problemas que regiões brasileiras que passaram por explosões de
crescimento econômico e populacional semelhantes às nossas
vivenciaram. Temos confiança irrestrita na capacidade de nosso
Governador e, com ele, vamo-nos mobilizar para que o
desenvolvimento em Nova Serrana e região se dê de forma harmônica
e planejada, estendendo a todos os cidadãos os benefícios do
progresso e evitando as mazelas que muitas vezes podem
acompanhar um crescimento econômico pujante, porém, como temos
visto, desordenado. Quero abordar aqui desta tribuna um outro
assunto. Trata-se de um agradecimento que queremos fazer ao
Governador Aécio Neves. Estivemos hoje no Palácio, quando ele
lançava um programa com mais de 300 obras em todo o Estado. Na
nossa região, a cidade de Bom Despacho foi uma das cidades
contempladas. Há uma ponte sobre o Rio São Francisco, que liga
Bom Despacho a Dores do Indaiá, que pouco antes de 1990, caiu.
Vários Governadores que passaram pelo Estado assumiram o
compromisso de reconstruí-la. Aliás, houve Governador que foi ao
local da ponte e falou sobre o início da obra, mas até hoje ela não foi
realizada. Fizemos uma reivindicação ao Governador, ao Secretário
Fuad, que incluiu nesse plano de obras a construção dessa ponte
importantíssima para Bom Despacho, Dores do Indaiá e toda a região.
Lá, caro Presidente, produtores de leite tinham de dar uma volta de
80km para levar leite até Bom Despacho, em função da destruição
dessa ponte pelas chuvas nos anos de 1989 e 1990.

Então, hoje, a população de Bom Despacho e de Dores do Indaiá
agradece ao Governador essa importante obra que trará grandes
benefícios para a nossa região. Muito obrigado, Sr. Presidente.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Deputado José
Henrique, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, trabalhadores e
motoristas que hoje estão debatendo o Decreto nº 44.604, nossos
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cumprimentos. Tenho certeza de que a Assembléia Legislativa
sempre estará vigilante, buscando efetivamente uma solução para o
grave problema que afeta todos os motoristas de transporte fretado.
Já fizemos pronunciamento a propósito nesta Casa e, como o
Deputado Paulo Cesar agora acabou de manifestar, teremos às
14h30min uma importante reunião com o intuito de buscar solução
para o problema.

Imprensa, senhores e senhoras, meus amigos da galeria, gostaria
de iniciar minha fala manifestando-me sobre o evento do qual tivemos
o prazer de participar e assistir hoje no Palácio da Liberdade, que,
mais uma vez, abriu suas portas aos mineiros. O Governador, com a
lucidez de sempre - com seu secretariado, especialmente com o
Secretário de Obras, com representantes do Deop, do Setop e do
DER, e com o Secretário Fuad Noman -, anunciou novos
investimentos para Minas Gerais. Como é bom nós, parlamentares, e
os mineiros ouvirmos do nosso Governador que serão feitos novos
investimentos! Nesta tribuna, por tantas e reiteradas oportunidades,
estivemos em busca de melhora para as nossas rodovias, para as
nossas MGs, para as pontes, para os entroncamentos e trevos, enfim,
para toda a malha rodoviária do Estado. Fizemos vários pleitos junto
ao governo.

E hoje, num evento festivo e bonito, que contou com a participação
de inúmeros Prefeitos, ouvimos com satisfação o Governador
anunciar mais de 300 obras, num investimento de R$190.000.000,00.
Esses recursos serão destinados ao Pró-Acesso, para aplicação em
pontes, principalmente as que enfrentaram problemas sérios
decorrentes de enchentes. Tivemos também a oportunidade de ouvir
do nosso Secretário Fuad o compromisso de buscar ações
importantes para melhora do nosso eixo rodoviário.

Quero manifestar a todos nossa satisfação de lá estar com nossos
Prefeitos e ouvir que serão realizadas obras, particularmente no Sul
de Minas. Segundo manifestação do próprio Governador, haverá
obras não somente no Sul de Minas, mas em todas as regiões do
Estado. Pudemos ouvir que serão realizadas obras que há tempos
estamos buscando para o nosso Sul de Minas. Muitas já estão sendo
iniciadas; outras, recuperadas.
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É muito importante, neste momento - como ocorrido há 10 dias,
relativamente ao Pró-Acesso -, o anúncio do Governador acerca de
investimentos da ordem de R$190.000.000,00 para atender
praticamente 300 Municípios mineiros. O Governador, com a lucidez
de sempre, hoje renovou o compromisso de só iniciar uma obra
quando ocorrer a efetivação do dinheiro em caixa. O Governador, em
nenhum momento, desde o início de seu mandato, começou uma obra
deixando de conclui-la. Há compromisso com a população acerca de
todos os investimentos feitos, e o Governador, por meio da sua equipe
de governo, já possui dotação orçamentária para as obras.

Manifesto também minha alegria pelo recapeamento da Estrada
Inconfidentes, do Sul de Minas a Bueno Brandão.

No ano passado, lá estivemos com o então Secretário de Obras,
Paulo Paiva, com o Dr. José Élcio e com todos os componentes do
DER. Ressalto o compromisso do nosso Governador de iniciar o
recapeamento dessa importante rodovia. Hoje, praticamente 50%
dessa rodovia estão prontos. Há ainda outras obras, como a de Pouso
Alegre a Jacutinga, que está praticamente toda recuperada. Há ainda
a obra de Andradas a Ibitiúra de Minas, fruto de uma grande luta
travada durante muito tempo pelos Deputados Geraldo Thadeu,
Mosconi, Antônio Carlos, enfim, por todos os parlamentares do Sul de
Minas que fazem parte da base do governo, que sempre cobram
ações importantes.

Recebemos o anúncio referente à estrada de Cruzília e Luminárias.
Temos também o trecho de Camanducaia a Monte Verde, que é um
eixo turístico muito importante no Estado. Quanto a isso, há, nesta
Casa, um projeto de lei para ser apreciado na próxima semana.
Assim, Monte Verde se tornará a primeira estância climática do
Estado de Minas Gerais, em virtude de sua situação climática.

Portanto, realmente estamos vivendo em um estado de graça. Para
nós, Deputados de todas as regiões, isso tem sido muito importante.
Sempre que estamos no Palácio, ao lado de Prefeitos, Vice-Prefeitos
e Vereadores, sentimo-nos fortalecidos, encorajados, pois sempre
recebemos uma boa nova. Dessa forma, enchemo-nos de alegria,
tendo em vista a perspectiva de garantia de trabalho e de
desenvolvimento. Nós, Deputados, que tivemos a felicidade de estar
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no Palácio hoje, estivemos diante de mais uma grande oportunidade
de desenvolvimento da nossa região, e este desenvolvimento é
destinado ao povo mineiro.

O Deputado Carlos Mosconi (em aparte) - Fico grato, Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, a quem cumprimento pelo pronunciamento que
faz neste momento.

Hoje, pela manhã, assim como V. Exa., também estive com o
Governador Aécio Neves na cerimônia em que ele lançou um
programa de recuperação de estradas de Minas Gerais, orçado no
valor de R$190.000.000,00. Essas estradas ligam cidades de todas as
regiões do Estado.

Como faz V. Exa., entendo que é importante ressaltar a região do
Sul de Minas, que foi bem aquinhoada por essa ação do governo.
Trata-se de uma atitude competente e sensível do nosso Governador,
que vem recuperar, com muita força e expressão, o nosso Estado,
colocando-o em condições de desenvolvimento. Esperamos que
Minas Gerais realmente possa ter esse desenvolvimento - aliás, já
está começando a ter.

Estive lá com vários Prefeitos da região, entre os quais estavam a
Prefeita Margot Pioli, de Andradas, e o Prefeito Guidi, de Botelhos.
Estive lá observando a estrada que liga Andradas, Ibitiúra de Minas e
Santa Rita de Caldas, pela qual V. Exa. tanto batalhou, além de outras
estradas da região.

O Deputado Antônio Carlos Arantes, que está aqui, também tem
batalhado muito por essas estradas. No grupo de Deputados do Sul
de Minas, cito Geraldo Thadeu, Carlos Melles e Bilac que buscam
benefícios para nossa região.

Vale a pena ressaltar a estrada de Botelhos a Divisa Nova, que
também consta no referido programa e é muito importante para a
nossa região.

Portanto parabenizo V. Exa. pelo seu pronunciamento, por meio do
qual divulga esse grande programa, esse grande projeto do
Governador Aécio Neves, em benefício de todo o Estado de Minas
Gerais. Parabéns, Deputado Dalmo Ribeiro Silva!

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Obrigado. Estamos falando de
coisas boas, mas gostaria de falar, ainda que resumidamente, da
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situação da Fernão Dias. Uma matéria publicada, domingo, chamou-
nos a atenção: “Fernão Dias agoniza antes do leilão”.

Nós, Deputados, bem como quem freqüenta a região Sul de Minas,
o Sudoeste, podemos confirmar isso como sendo expressão da
verdade. Há muito tempo, a Fernão Dias não tem recebido do DNIT a
atenção necessária. Posso dizer a todos os parlamentares que,
semanalmente, passo pelo trecho compreendido entre Belo Horizonte
e Pouso Alegre.

E, muitas vezes, vou até Extrema. São mais de 500km do eixo
Capital a Capital. Nunca se andou em uma rodovia tão precária como
essa. No próximo dia 9, teremos o leilão dessa rodovia. Temos, acima
de tudo, esse compromisso com os mineiros, porque há ações
importantes para a recuperação dos eixos e dos trechos mais
perigosos.

A reportagem desse importante noticiário percorreu todos os
caminhos e trechos, mostrando a precariedade da pista. Aliás, devo
manifestar a todos os parlamentares que temos um requerimento
nosso, aprovado nesta Casa, de realização de uma audiência pública
aqui, na Assembléia Legislativa, na Comissão de Transporte,
exatamente no dia do leilão da Rodovia Fernão Dias, com o objetivo
de discutir as praças de pedágio.

Sabemos que, na forma em que consta no edital, essa será a mais
cara rodovia para se trafegar nos Estados de Minas Gerais e São
Paulo. Teremos aproximadamente oito praças de pedágio. Sem
dúvida alguma, hoje, conforme o noticiário, teremos aproximadamente
pedágio de R$50,00 a R$60,00 para automóveis. Peço 1 minuto ao
Deputado Deiró Marra, para que possa conceder-lhe aparte.

Vamos calcular os eixos de caminhões que trafegam por essa
rodovia. Sem dúvida alguma, nessa audiência pública requerida há
algum tempo, na Comissão de Transporte, com a presença dos
Prefeitos, em cujos Municípios estarão, aliás, sediadas as praças de
pedágios, teremos uma discussão. E temos obrigação de conhecer,
sim, o edital que será licitado no dia 9. Já enviamos ofício ao DNIT
para que nos informe as condições e, principalmente, os quesitos para
esse edital.

Queremos melhorias, ainda que com pedágio, mas temos também



1327

de olhar o povo mineiro para que não seja afetado, acima de tudo,
pela situação difícil do pagamento dos pedágios. Teremos
aproximadamente R$70,00 de pedágio de Belo Horizonte a São
Paulo.

Agradeço ao Deputado Gustavo Valadares, porque a audiência já
está marcada e, no próximo dia 9, podemos contar com a presença de
representantes do DNIT e com os Prefeitos de Itaguara, de Oliveira,
de Três Corações, de Perdões, de Careaçu e de Camanducaia.
Teremos também a presença da Federação das Empresas de
Transportes de Cargas do Estado de Minas Gerais e do representante
do DNIT, que poderá esclarecer-nos, com profundidade, acima de
tudo, os requisitos dos editais previstos para o dia 9.

O Deputado Deiró Marra (em aparte) - Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, estava ouvindo atentamente suas palavras e não poderia deixar
de me manifestar. O ramo do transporte é um dos segmentos em que
atuamos na iniciativa privada. Deputado, tenho aqui o testemunho
pessoal e de um empresário. Falo ao senhor, com certeza, que pude
tomar ciência, sim, da iniciativa dessa audiência pública. Realmente
esse assunto deve ser discutido. Temos exemplos, como o do
Governador do Estado do Paraná, quando paralisaram todas as
praças de pedágio daquele Estado em razão do alto custo do pedágio.

Em 2005, o governo federal editou uma famigerada medida
provisória pela qual transferia para os empresários do transporte a
incumbência de repassar o custo do pedágio. Sabemos que era mais
um custo a ser colocado para o consumidor final. Sabíamos -
sabemos, e temos a convicção disso, Deputado Dalmo Ribeiro Silva -
que o pedágio é quase impossível de ser repassado dado o seu
estratosférico custo, hoje, na ordem de mais de 36% do custo
tributário nacional.

O pedágio é, sem dúvida alguma, um dos mecanismos de
recuperação das nossas rodovias. Temos essa convicção, mas o
processo não pode ocorrer como nos Estados de São Paulo e do Rio
de Janeiro, com concessão de mais de 50, 60 anos para as empresas,
cuja margem de rentabilidade foi recuperada em menos de 10 anos.
Os investimentos foram totalmente recuperados, e elas ainda têm
mais de 40 anos pela frente. Isso demonstra a fragilidade do processo
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de privatização das nossas rodovias.
Faço este aparte e deixo este registro, para que possamos discutir

esse assunto na audiência. Muito obrigado.
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, caríssimo

Deputado Deiró Marra.
Estamos preocupados porque 40% da economia mineira utiliza esse

importante eixo viário. O momento é agora! Não podemos
absolutamente deixar para depois. Requeremos essa audiência há um
tempo, e, coincidentemente, ela será realizada no dia do leilão.
Queremos debater o assunto e estamos solicitando ao Presidente a
designação de uma comissão para ir a Brasília, porque realmente a
estrada é do nosso Estado de Minas Gerais. Já fizemos contato com
Deputados do Estado de São Paulo, onde haverá duas praças de
pedágio, e, em Minas, haverá seis. Tenho certeza absoluta que, da
forma como o processo está sendo licitado e informado à população,
será inviável.

Hoje o maior tráfego é de caminhões, veículos e ônibus. Estudantes
trafegam diariamente pelas estradas. Temos de debater o assunto;
temos de conhecê-lo. Há mais de 20 anos que essa rodovia está à
mercê do entendimento do governo federal, sem nenhuma
preocupação com a recuperação de placas, sinalização, buracos. Até
o DER nos ajudou a tapar buracos em cabeceiras de pontes.

Portanto essa tem sido a rodovia da morte para quem a utiliza, como
nós. Precisamos desse importante meio de comunicação.

Agora, sim, vamos debater o pedágio, vamos saber do DNIT as
razões maiores e, principalmente, não vamos permitir pedágio caro,
conforme está sendo anunciado pelo governo federal. Não importa se
demorou muito para a privatização ser encampada, mas o usuário não
pode ficar à mercê, compelido, com o compromisso de pagar um valor
elevado, não tendo condições de fazê-lo no seu dia-a-dia.

São essas as nossas considerações. Muito obrigado, Sr. Presidente.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura - Exmo. Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, público presente, servidores da Casa, queridos
telespectadores da TV Assembléia, na condição de membro da Frente
Parlamentar de Promoção da Igualdade Racial, a pedido da nossa
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querida Presidente, a ilustre Deputada Elisa Costa, tive a
oportunidade e o prazer de participar ontem, no Teatro da Assembléia,
do lançamento de um importante projeto intitulado Cidadania dos
Ciganos. Ele está sendo implementado pelo Sindicato dos Oficiais de
Registro Civil de Minas Gerais - Recivil -, com o Centro de Cultura
Cigana, a Defensoria Pública de Minas Gerais, a Subsecretaria de
Direitos Humanos, da Sedese, e conta ainda com a parceria do
Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, do nosso
querido Ministro Patrus, da Subsecretaria de Direitos Humanos, da
Presidência da República, da Secretaria de Promoção e Integração
Racial, da Presidência da República, do GTI Cigano, do Ministério da
Justiça e de diversos outros Ministérios. É um projeto que tem um
conteúdo fundamental de resgate da cidadania de uma parcela
significativa do povo brasileiro, que é a comunidade cigana, a qual, em
Minas Gerais, tem uma importante participação. Segundo o projeto, a
universalização do registro civil foi imposta por decreto, ainda do
século retrasado, o Decreto nº 9.886, de 7/3/88, que instituiu a
obrigatoriedade do registro de nascimento, casamento e óbito em
ofícios do Estado. Apesar dessa universalização, o registro civil
demorou a ser aceito pela população, principalmente no interior do
País, onde o controle religioso da Igreja Católica e a distância das
áreas rurais aos cartórios impossibilitavam um maior índice de
registros. O registro civil no Brasil, hoje, é regulado pela Lei nº 6.015,
de 1973, denominada Lei dos Registros Públicos, mas ainda é triste a
nossa realidade, sendo notório o alto índice de sub-registro, ou seja,
muitos brasileiros membros de comunidades tradicionais, entre as
quais a comunidade cigana, não são registrados civilmente. A
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, a Subsecretária de
Estado de Direitos Humanos, a Defensoria Pública e o Sindicato dos
Oficiais de Registro Civil - Recivil -, preocupados com a grave situação
de abstenção ao registro civil de nascimento, sendo esse documento
essencial ao exercício do direito à cidadania, elaboraram o Projeto
Cidadania dos Ciganos, objetivando erradicar o sub-registro nessa
comunidade tradicional. Com o trabalho de articulação de órgãos
públicos, com o apoio do governo do Estado de Minas Gerais, do
governo federal, da magistratura, do Ministério Público, de várias
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entidades governamentais e não governamentais, o projeto será
desencadeado durante o ano de 2008. As entidades pretendem fazer
uma grande mobilização estadual para o registro civil de nascimento,
que irá resultar na erradicação do sub-registro de nascimento nas
comunidades ciganas. O Projeto Cidadania dos Ciganos irá de fato
levar às comunidades ciganas os direitos garantidos na Constituição
Federal de 1988, que assegura o registro civil gratuito de nascimento,
direito este reforçado com a promulgação da Lei nº 9.534, de
10/12/97, estendendo a gratuidade a todas as pessoas,
indistintamente. O Projeto Cidadania dos Ciganos pretende romper
com um problema histórico de exclusão e preconceito da população
cigana. Em grande parte isso se deve a uma situação crítica de
marginalidade social. Os registros históricos dessa população
demonstram que, desde os primórdios da colonização portuguesa no
Brasil, os ciganos sofreram graves censuras e preconceitos por parte
das instituições do próprio Estado, no nosso país. A comunidade
cigana, por várias vezes, foi vítima de perseguição e de massacres e
também do preconceito exacerbado de uma parcela da população
brasileira, que tratava os ciganos como se fossem uma parte excluída
da população. O sub-registro da população cigana é muito grande,
superando os dados relativos à média encontrada no Estado de Minas
Gerais. De um lado, temos um tão elevado índice de sub-registro
dessa população que supera a média de sub-registros encontrada no
Estado de Minas Gerais: segundo o Centro de Cultura Cigana, numa
população de 432.503 ciganos no Estado de Minas Gerais, 26,85%
destes, ou seja, 116.127, não possuem registro de nascimento. Minas
Gerais é o Estado que tem a maior população cigana do Brasil. De
outro lado, existe o desafio de se trabalhar com parte da população
cigana, que é nômade e que precisa de um mecanismo que lhe
possibilite a concretização do registro de nascimento. Assim, o Projeto
Cidadania dos Ciganos visa romper esse problema e criar um
mecanismo viável de atendimento dessa demanda social. É
importante ressaltar que essa ação pretende modificar o atual cenário,
que gera conflito de caráter racial, com conseqüências sérias, do
ponto de vista da intolerância e do preconceito, para a promoção da
cidadania dos ciganos. A questão racial, nos dias de hoje, tomou uma
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relevância crucial na conjuntura brasileira e mundial, colocando o
tema do preconceito racial como inaceitável em qualquer
circunstância.

O projeto tem como foco, portanto, a erradicação do sub-registro,
para, conseqüentemente, tornar acessível a formalização do estado
jurídico de direito vigente em nosso país a segmentos da sociedade
incluídos na diversidade cultural e racial que fazem do Brasil um dos
países mais ricos de influência cultural.

O Projeto Cidadania dos Ciganos tem como objetivos a promoção e
o resgate da cidadania da população cigana de Minas Gerais,
oferecendo-lhes a oportunidade de ter sua documentação civil básica
e acesso aos programas sociais do governo federal. A população
cigana, pela inexistência do registro, é, muitas vezes, impedida de
participar de programas sociais como o Bolsa-Família e o Pronaf. São
vários os programas que hoje estão em curso pelo governo federal, e
de que o cigano é excluído, porque é considerado inexistente para
efeito do registro legal - é oficialmente considerado inexistente, pela
ausência do registro civil. Muitas crianças da comunidade cigana são
impedidas até de se matricularem em escolas públicas do nosso
Estado, ou mesmo particulares, pela ausência dessa documentação.

Nesta Casa, tivemos o privilégio e a oportunidade de contar com o
Deputado Biel Rocha, na legislatura passada, que tratava com muito
carinho e atenção a questão da cidadania dos ciganos. Entre os
projetos por ele elaborados, há um que garante a matrícula dos filhos
de ciganos em qualquer época do ano, em função da especificidade
dessa comunidade, que é nômade. Esse projeto será, por iniciativa da
Frente Parlamentar de Promoção da Igualdade Racial, reeditado nesta
legislatura, por este Deputado e pela Deputada Elisa Costa.

Minas Gerais tem uma das maiores populações ciganas do Brasil, e
a situação de sub-registro desta população é muito grande, acima da
média geral de sub-registro do Estado.

O nomadismo - ou seja, o fato de a comunidade cigana estar a cada
dia em um lugar; de não ter um local fixo de residência, em função de
sua cultura - dessa população é a condição mais difícil para a
realização dessa ação social.

Essa exclusão jurídica é um fator potencializador de conflito racial no
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Estado e no Brasil. O trabalho deve, contudo, ser iniciado o mais
rápido possível, tendo em vista o alcance que essa ação deverá ter,
considerando sua abrangência nos demais Estados da Federação.

O Sindicato dos Oficiais de Registro Civil, por meio de seu
Presidente, o Dr. Paulo Riso, encampou o Plano Nacional de
Mobilização pela erradicação do sub-registro e tem plenas condições
estruturais de coordenar uma ação com essa complexidade, tomando
como base a experiência acumulada nas ações desenvolvidas em
outros projetos sociais, principalmente a Caravana da Assistência
Social em convênio com a Sedese e o governo federal. Esse é um
fator fundamental para iniciar esse projeto por Minas Gerais e sob a
coordenação da equipe do sindicato Recivil.

As metas do projeto da cidadania cigana são: efetuar o registro de
nascimento e fornecer outros documentos, como segundas vias de
certidões de nascimento, casamento e óbito, reconhecimento de
paternidade, transformação de união estável em casamento, registro
de óbito extemporâneo e outros atos civis básicos a mais de 100 mil
membros da comunidade cigana em Minas Gerais; criar um banco de
dados para cadastrar os ciganos e dar suporte à realização daqueles
atos de registro civil e outros documentos; e executar eventos em
forma de mutirão em 80 Municípios mineiros, percorrendo
aproximadamente 25.000km.

É importante registrar que a tradição do Estado brasileiro, quando
procurou fazer o registro dessas comunidades, foi sempre a de coagir,
controlar, perseguir. Hoje, o principal desafio de um projeto como esse
é romper essa barreira e mostrar que visamos a implementar a
cidadania dessa população tão sofrida e perseguida, que vive tantas
agruras em seu dia-a-dia. E isso acontece em um Estado com o
privilégio de ter uma grande comunidade como essa, a comunidade
cigana. Este Estado teve ainda o privilégio de, pela primeira vez na
história da humanidade - mesmo que alguns não queiram assim
reconhecer -, propiciar um Presidente da República de origem cigana:
o nosso grande mineiro e grande Presidente Juscelino Kubitschek,
que tem uma tradição cigana, pois seu pai é filho de ciganos, apesar
de muitas vezes a história tentar esconder esse fato. Portanto, Minas
Gerais teve o privilégio de oferecer à Nação um Presidente que, sem
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dúvida, foi um dos melhores do País, e de origem cigana. Assim é
mais do que justo o Estado criar esse mecanismo.

Assim, queremos parabenizar todas as entidades que participam do
projeto de cidadania cigana, especialmente o Sindicato dos Oficiais de
Registro Civil, na pessoa de seu Presidente, Paulo Riso. Convocamos
toda a comunidade cigana do Estado a se informar melhor sobre o
projeto e a integrá-lo e participar dele, pois, sem dúvida nenhuma, é
um projeto importante de resgate da cidadania de uma importante
parcela da população de Minas Gerais.
* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Com a palavra, o
Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, minha presença nesta tribuna é para relatar
complementarmente as ações que o governo de Minas Gerais
implantará para nosso Município de Teófilo Otôni, em um projeto de
socorro ao sistema de saúde da macrorregião, que tem sofrido
bastante nos últimos tempos. Tínhamos aqui, na semana passada,
anunciado investimentos da ordem de R$9.000.000,00, mas
conseguimos negociar com o Secretário de Saúde, depois de ordem
do Governador, recursos superiores a R$15.000.000,00, que serão
aplicados no sistema da macrorregião de Teófilo Otôni, a partir deste
ano e no ano que vem, com reflexos até 2009.

Para que a população regional tenha conhecimento antecipado do
que vai acontecer, vale ressaltar os itens que foram citados pela
Secretaria de Estado à disposição da nossa região, que abrange 63
Municípios e atende também Municípios do Sul da Bahia e do Norte
do Espírito Santo.

O governo determinou que construíssemos, em Teófilo Otôni, um
hemocentro em área já localizada, área de propriedade do governo do
Estado, com investimentos da ordem de R$2.000.000,00, para
atender, com fornecimento de sangue, toda a macrorregião e parte da
região do Rio Doce e do Vale do São Mateus. Outro investimento
importante é o programa Viva Vida, com R$1.600.000,00 em obras
para o projeto e R$400.000.000,00 para compra de equipamentos, um
projeto que dará assistência total à saúde da mulher, desde a
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gestante até a mulher com filho com 5 anos de idade, e também apoio
ao marido, nas questões urológicas. Haverá recursos da ordem de
R$1.500.000,00 para reforma de sete postos de saúde e construção
de dois novos postos de saúde na cidade de Teófilo Otôni. Teremos
ainda R$3.500.000,00 disponíveis no Pró-Hosp para o Hospital Santa
Rosália, um hospital de grande resolutividade e que atende toda a
região. Além disso, mais R$1.000.000,00 para o hospital municipal,
que hoje é a porta de entrada do sistema de saúde do Município, para
aplicar em melhorias e reequipamentos. Sr. Presidente, contaremos
com R$1.200.000,00 para o Hospital Vera Cruz, que está fechado,
mas será tratado como porta de entrada de urgência e emergência,
com 34 leitos disponibilizados. O investimento do Estado será da
ordem de R$1.200.000,00. Há outro convênio, com o Hospital
Regional Santa Rosália, de R$630.000,00 para reforma e adequação,
visando ao atendimento como hospital geral e maternidade de risco
habitual. A chamada alta complexidade fica nos Hospitais Santa
Rosália e São Vicente de Paulo. Então, teremos essa aplicação de
recursos de R$630.000,00 para reforma e adequação para
atendimento como hospital geral. Recursos de R$620.000,00,
destinados pelo governo do Estado para adequação do hospital de
Itaobim, com urgência e emergência; R$100.000,00 destinados para o
hospital da microrregião de Águas Formosas; mais R$100.000,00
disponíveis para o Hospital São Vicente de Paulo de Itambacuri.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, além desses recursos, conseguimos
garantir R$300.000,00 para especialização médica em PSF, na
regional; mais R$120.000,00 para capacitação do Conselho Municipal
de Saúde; mais R$300.000,00 para residência multiprofissional em
PSF direcionado para médicos, enfermeiros e dentistas do Município;
R$1.800.000,00 por ano, a partir de 2008, para residência médica em
especialidades no Hospital Santa Rosália.

Além de todos esses recursos, que somam mais de
R$15.000.000,00, teremos ainda, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
recursos para o centro de zoonoses que será construído na antiga
feira coberta do Bairro Marajoara, em Teófilo Otôni; recursos de
R$850.000,00 disponibilizados a partir deste ano - claro, tudo depende
das licitações, que devem ser feitas por exigência da lei.
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A Prefeitura de Teófilo Otôni terá de fazer um trabalho para se
adequar. Primeiro aplicar, de forma ordenada, os recursos que
dependerem da Prefeitura; segundo, garantir a reativação da
policlínica com 15 especialidades médicas.

Quando eu era Prefeito, essa policlínica funcionava. Foi restrita a
três especialidades médicas, e agora vamos retornar às 15
especialidades, reativar os PSFs desativados pela Prefeita no início
do seu mandato e promover a reestruturação da epidemiologia, para
tratamento de dengue e endemias.

São três itens, e o governo do Estado coloca mais de
R$15.000.000,00 para tentar reestruturar a macrorregião de saúde do
Município de Teófilo Otôni, que atende 63 Municípios dos Vales do
Mucuri, do Jequitinhonha, do São Mateus, Norte do Espírito Santo e
Sul da Bahia.

Com muita honra, concedo aparte ao nobre Deputado Fahim Sawan,
médico, que entende muito bem o que estou falando e que sabe que a
situação de Teófilo Otôni é muito crítica.

O Deputado Fahim Sawan (em aparte) - Deputado Getúlio Neiva,
queria solidarizar-me com V. Exa. Também participei hoje da
cerimônia de lançamento desse programa de recuperação, do
governo de Minas, para quase 190 cidades. Mas, antes de me
pronunciar sobre esse assunto, Deputado, queria falar da alegria de
estar nesta Casa, tendo a honra de conhecê-lo, homem público da
estirpe de V. Exa. Sempre disse que nesta Casa conhecemos o
aspecto de uma sociedade. Temos aqui o panorama de toda a
sociedade mineira, representada pelos mais variados segmentos.
Tenho a honra de ser seu colega, de tê-lo conhecido. Não o conhecia
antes de V. Exa. chegar a esta Casa, mas tenho certeza de que se
trata de uma figura importante da política mineira, pelo Prefeito que
foi, pela competência que demonstra, pela probidade de seus atos e
por estar nesta Casa defendendo os mineiros da sua região e da sua
cidade em qualquer circunstância. V. Exa. contribui muito com este
Parlamento, enriquecendo-o com idéias, palavras e principalmente
com a postura ética que tem demonstrado nesta Casa.

Gostaria também de transmitir minhas palavras sobre seu relato do
acontecimento de hoje, quando o Governador Aécio Neves vem
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demonstrar riqueza não só com os investimentos, mas com a postura
assumida ao ser anunciado o projeto. Não se trata simplesmente de
anunciar novas obras para o Estado de Minas Gerais, mas de sua
postura de dedicação. O governo de Minas hoje é marcado por fazer
só obras que tenham recursos apropriados para seu término. Mas isso
não foi suficiente para o Governador, que também quis terminar obras
iniciadas em governos anteriores, pelo governo federal ou estadual,
não importa qual governo. Ele quis apenas dizer que é da
responsabilidade de todo homem público, que vê um dinheiro público
investido em uma obra iniciada em qualquer governo que estava
trazendo prejuízos para uma população. Então, Sr. Deputado,
corroborando suas palavras, queria parabenizar essa iniciativa do
Governador Aécio de fazer essa demonstração. Mais uma vez Minas
sai à frente, terminando obras que não se iniciaram neste governo, por
entender nosso Governador que ali havia prejuízo para toda a
população. Obras iniciadas há 20 anos estão sendo concluídas pelo
Governador Aécio Neves, que demonstra o grande espírito público e o
grande administrador que é.

Parabéns pela sua cidade. Sei que V. Exa. tem demonstrado muito
trabalho e tenho certeza de que Teófilo Otôni continuará sendo bem
atendida por intermédio de V. Exa.

O Deputado Getúlio Neiva - Muito obrigado, Deputado Fahim
Sawan. Tenho certeza de que o amor que nutro por minha terra é o
mesmo que V. Exa. nutre por Uberaba. Amamos e defendemos nossa
terra, e é muito importante que esse amor seja compartilhado com os
colegas, com os companheiros que têm origem no interior e que
buscam melhorar a condição de vida do nosso povo. Fico feliz com
sua interferência. Gostaria de dizer que para mim também foi muito
grata a oportunidade de conhecê-lo, pelo destaque que tem nesta
Assembléia, sobretudo pelo espírito cívico que demonstra em todas as
suas atitudes.

Reforçando suas palavras, o Governador Aécio Neves hoje provou,
de uma forma bastante forte, que é, de fato, o estadista de que o
Brasil precisa. É o estadista que Minas Gerais precisa dar ao Brasil
para dar seqüência ao governo Lula, aprofundando as políticas
sociais, integrando a população brasileira num projeto de crescimento
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econômico para gerar milhares e milhares de empregos. Tenho
certeza, Deputado Fahim Sawan, de que este é um momento
histórico.

Vivemos hoje, no Palácio, uma reunião onde tínhamos mais de 40
Deputados - tínhamos quórum qualificado para realizarmos uma
reunião. Justamente porque o fato é inusitado: nunca, na história
deste país, nenhum Estado e governante brasileiros se preocuparam
em concluir as obras paralisadas, iniciadas por outros governantes. É
a primeira vez que um Governador determina que se vasculhe o
Estado em busca de obras paralisadas, para concluí-las, usando
recursos do próprio caixa do Tesouro, sem buscar ajuda de ninguém.

Certamente, outro fato que devemos destacar, Deputado Fahim
Sawan, é o que nos foi apresentado hoje pelo Governador do Estado:
Minas é o único Estado de todos os países das Américas que consta
no relatório do Banco Mundial como capacitado para buscar recursos
internacionais de toda ordem para o seu processo de
desenvolvimento, em face não apenas das necessidades do Estado,
mas, sobretudo, da sua capacidade de endividamento, pagamento e
gestão qualificada para levar este Estado a um outro patamar.

Felizes estamos porque Minas cresce mais que o Brasil. Mais felizes
ainda porque temos uma perspectiva, em 2008, de termos - conforme
foi afiançado, documentação  apresentada e o Orçamento que chega
a esta Casa, na data de hoje - o maior volume de investimentos da
história de Minas Gerais: 9 bilhões de investimentos no ano que vem,
para que Minas possa resolver seus problemas de infra-estrutura, e,
sobretudo, acelerar os seus projetos da área social. Isso me
enternece e me deixa feliz.

Agradeço, Sr. Presidente, a oportunidade de podermos aqui discutir
e mostrar isso a Minas e ao Brasil. Daqui a alguns dias, estaremos em
canal aberto para todo o Brasil, não é, João Carlos? E teremos
oportunidade de mostrar a todos os brasileiros o trabalho maravilhoso
que se faz em Minas Gerais, da unidade entre o Legislativo e o
Executivo, da união e da harmonia, com o respeito mútuo, sem que
permitamos que o Executivo, o Judiciário ou o Ministério Público
interfiram nas decisões desta Casa. E que possamos, com a
independência que temos e com a liberdade que exercitamos, fazer a
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harmonia que o Brasil precisa para crescer cada vez mais. Muito
obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, todos os que nos acompanham na Assembléia mineira e
pela TV Assembléia. Inicio minha fala na mesma linha em que se
manifestou meu antecessor nesta tribuna, falando também da
satisfação que tivemos hoje em participar, ao lado do Governador
Aécio Neves e de tantos outros colegas Deputados, de mais um
lançamento de um programa de obras, em parceria com os Municípios
mineiros, no momento em que Minas Gerais mostra, de maneira muito
contundente, que recuperou a sua capacidade de investimento, com
um governo sério, que faz parceria com os Municípios e que encontra
uma maneira competente e criativa de já começar uma espécie de
reforma tributária. Compreendendo que os Municípios mineiros
enfrentam enormes dificuldades e fazem, em parceria, os
investimentos solicitados pelos Prefeitos, através, naturalmente, dos
parlamentares. Embora, em alguns casos, relativamente pequenas,
são obras essenciais: pontes que ligam um Município a outro,
conclusão de pavimentações asfálticas, inacabadas em alguns
trechos, conclusão de ginásios poliesportivos, enfim, obras que a
comunidade reclama, muitas delas que estavam inacabadas.

Algumas iniciadas há 10, 15 ou 20 anos, mas abandonadas por
alguns governos que não tiveram o cuidado de concluí-las ou devido à
perseguição política de outros, que, iniciando um mandato, ignoraram
a obra que seu antecessor havia começado. Um erro grave da política
brasileira, pois o dinheiro é do povo. A obra pertence ao povo, e não
ao mandatário. Se ela está inacabada, precisa ser concluída
indiferentemente da questão partidária e das paixões políticas. Então,
o Governador Aécio Neves inova também nessa atitude de não olhar
a questão partidária. Vejo, por exemplo, com alegria, o atendimento a
uma obra que reivindicamos durante vários meses. Estivemos no DER
reivindicando a conclusão de uma obra destruída em função de uma
situação de enchente. Trata-se de um ponte que liga Bom Despacho a
Dores do Indaiá. Uma ligação importante, estratégica para aqueles
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dois Municípios, a qual já havíamos reivindicado, por mais de uma
vez, ao Governador Aécio Neves, que nos disse que nos atenderia,
obviamente num momento apropriado. O governo fez um
levantamento minucioso das obras, cuidou de garantir recursos
financeiros e hoje anunciou, além dessa que reivindicamos, muitas
outras.

Estivemos no Palácio ao lado de outros colegas Deputados, como a
Deputada Cecília Ferramenta, que é também de Bom Despacho,
como o próprio Deputado Paulo Cesar e Neider Moreira. Sou votado
em Bom Despacho e sou o Deputado majoritário em Dores do Indaiá.
Sempre estivemos ao lado do Governador Aécio Neves, mostrando-
lhe a importância de essa ponte ser recuperada, até porque vinha
sendo usada de forma precária, colocando em risco a vida das
pessoas. Com certeza essa obra irá beneficiar muito a população. Ela
pode parecer pequena para um governo do Estado, mas, para uma
Prefeitura, ela é praticamente impossível de ser executada. Essa
ponte, embora ligue duas cidades, está numa rodovia municipal, mas
mesmo assim o Estado tomou a iniciativa de ir até lá, a fim de ajudar
os Municípios de Bom Despacho e de Dores do Indaiá a resolverem
esse problema.

Assim como tive essa alegria, vi, nos olhos de diversos Deputados
que ali estavam, o mesmo sentimento de reconhecimento a um
governo sério, que vem trabalhando com competência, com empenho
e com zelo.

O Governador anunciou, para nossa alegria maior ainda, que está
encaminhando para esta Casa o Orçamento para o ano que vem com
uma boa nova. Aliás, encaminhou-o conforme prevê a Constituição
mineira, ou seja, que, até o final do mês de setembro, o Orçamento do
ano seguinte deve estar nesta Casa.

O Deputado Rêmolo Aloise, que aqui nos acompanha, homem
vivido, experiente, de vários mandatos, sabe o quão é importante para
o homem público ter a capacidade de investimento.

O custeio da máquina, a manutenção de uma escola funcionando,
bem como os serviços de saúde e de segurança pública, são
extremamente importantes, mas isso é algo tão inerente à
responsabilidade do Estado que, de alguma maneira, não desperta
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junto à população um reconhecimento de que aquele governo está
atendendo aos seus anseios, cumprindo a missão de governar,
transformando, avançando. Não é verdade, Deputado Getúlio Neiva,
também ex-Prefeito e experiente na vida pública?

Nós que estamos na vida pública sabemos que custear a vida
pública, manter o funcionamento da máquina, é essencial. Sem isso
não há como falar em organização do Estado nem como manter as
repartições públicas funcionando, servidores recebendo o salário em
dia. Mas a população, com razão, quer mais. Ela quer obras,
ampliação dos serviços e investimentos.

O Estado de Minas vinha, há muito tempo, praticamente, esgotando-
se no custeio. O Governador Aécio Neves alterou essa sina que já
vinha há alguns anos. Minas passou, ao final do primeiro mandato de
Aécio Neves, a ser um Estado com capacidade de investimento.
Agora, além de anunciar e fazer obras seguidamente, anuncia, para o
ano que vem, um orçamento da ordem de R$9.000.000.000,00, para
investimentos, com recursos do governo do Estado, da administração
direta e indireta.

Ontem reuni-me, em Divinópolis, com diversos empresários numa
reunião proposta pela Fiemg, que manifestavam a preocupação em
relação à necessidade de ampliação das redes de energia elétrica da
Cemig.

Nosso volume de energia elétrica, nas subestações existentes no
Centro-Oeste, não está muito longe do de Furnas nem do de Três
Marias. Temos acesso a grandes linhas de transmissão que passam
pelo Centro-Oeste, mas a distribuição para atender Itapecerica,
Carmo da Mata, Cláudio, São Sebastião do Oeste, São Gonçalo,
Carmo do Cajuru, Nova Serrana, Bom Despacho e Oliveira é precária.
Essa rede de distribuição tem-se mostrado insuficiente e, com
freqüência, alguém que queira implantar ou ampliar uma empresa
enfrenta dificuldades na aprovação do seu projeto pela Cemig.

Isso é assustador porque precisamos gerar empregos, e o Estado
tem de estar atento a essa questão. Estão previstos mais de 2 bilhões
de investimentos para ampliar essa estrutura de distribuição da rede
da Cemig a fim de que tenhamos energia elétrica para que Minas
possa continuar crescendo, como vem ocorrendo, até mais que outros
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Estados da Federação.
Há poucos dias, trabalhava questões da saúde em Divinópolis,

quando tive a alegria de levar até àquela localidade o Secretário
Adjunto Antônio Jorge, como já anunciei aqui. Alegria porque
conseguimos mais que dobrar o volume de dinheiro aplicado para
tratar o paciente com câncer - área de oncologia, radioterapia,
quimioterapia e cirurgias oncológicas. Passamos de 3 milhões por ano
para mais de 7 milhões de investimentos para esses atendimentos.

Apresentamos ao Secretário, há uma semana, a necessidade de
construção de um hospital público para atender melhor todo o Centro-
Oeste mineiro. O número de leitos disponíveis hoje não é suficiente.
Construí em Divinópolis um pronto-socorro para atendimento de
urgência. O paciente, ao chegar lá, deve ser medicado. Se for um
caso simples, ele voltará para casa após ser atendido e medicado.
Agora, caso seja um caso mais complicado, o pronto-socorro tem de
dar o primeiro atendimento, estabilizar o quadro do paciente e colocá-
lo em condições para se submeter, por exemplo, a uma cirurgia ou, se
for o caso, ser encaminhado para uma unidade de terapia intensiva.

Para isso é necessário haver uma vaga no hospital. O pronto-
socorro, que foi construído com um propósito e que, graças a Deus,
tem salvado milhares de vidas, está-se transformando, sem ter sido
preparado para isso, em um hospital de emergência, quase um
hospital de guerra. O paciente que chega é atendido nos limites da
capacidade do pronto-socorro, mas permanece lá internado, enquanto
aguarda uma vaga em um hospital que possa oferecer-lhe tratamento
especializado para a enfermidade que possui. E a vaga não chega.

Asseguraremos, dos 9 bilhões do próximo ano, uma parcela para a
saúde do povo do Centro-Oeste mineiro. Estamos com um projeto
importante junto à Universidade Federal de São João del-Rei, que
implantará um “campus” em Divinópolis. Propusemos, este ano, uma
emenda de R$1.000.000,00 para ajudar essa universidade a equipar
seus laboratórios, ou seja, para implantar esse “campus” o mais
rápido possível. Essa foi uma decisão acertada do governo federal, do
Presidente Lula, que fez esse compromisso em campanha, sendo
importante cumprir sua promessa. Não sou aliado do Presidente Lula,
mas aquilo que é positivo temos não apenas de aplaudir, mas ajudar.
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Por isso, incluímos uma emenda no Orçamento do Estado.
Vamos propor essa emenda para o próximo ano também, a fim de

que esse tipo de parceria tenha prosseguimento. Lutamos para que
seja construído esse hospital, que creio ficará muito bem se gerido
pela Universidade Federal de São João del-Rei em parceria com o
Município, com a Prefeitura, com o governo do Estado. É necessário
haver ali um hospital-escola para atender bem a todos os pacientes do
SUS, a todos aqueles que não podem pagar pela medicina privada.

Portanto, Sr. Presidente, nesses minutos que nos restam, quero
agradecer, mais uma vez, ao Governador Aécio Neves, que está
viajando para o exterior, buscando mais recursos junto ao BID.
Estarei, por uma feliz coincidência, falando com o Governador em
exercício, Anastasia, com o qual tenho audiência agendada para os
próximos dias.

Encaminharei um anteprojeto sobre algo para o qual o Governador
sinalizou de forma positiva em Divinópolis, durante a última visita.
Trata-se de uma parceria entre o governo do Estado e a Associação
Microrregional, a Anvi, que reúne todos os Municípios do Centro-
Oeste, cuja sede fica em Divinópólis. Desse modo, o governo do
Estado, em parceria com os Municípios, elaborará o plano diretor para
todos as cidades da região onde vivo. Isso será feito mesmo para as
cidades que tenham menos de 20 mil habitantes. Como se sabe, o
Estatuto das Cidades exige plano diretor das cidades que têm mais de
20 mil habitantes. Todavia, o planejamento é algo necessário para
todas as cidades, a fim de que disponham de projetos bem elaborados
para buscarem recursos junto aos governos federal e estadual, tendo
em vista a realização das obras de que a comunidade precisa.

Elaborando-se o plano diretor de cada cidade, levaremos ao Prof.
Anastasia uma proposta da Fundação Educacional de Divinópolis -
Funed - ligada à Uemg. Na verdade, é um “campus” avançado da
Uemg. Essa proposta prevê a elaboração de um plano de
desenvolvimento integrado do Centro-Oeste mineiro. Assim, faremos
adequações tendo em vista o novo tempo em que vive Minas Gerais,
para o qual serão necessários investimentos públicos, obras,
estradas, novos hospitais, enfim, melhores condições de vida para o
nosso povo.
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Procurarei fazer minha parte, qual seja levar essa proposta concreta
para que tenhamos projetos, para que todas as cidades disponham de
planos diretores e para, dessa maneira, sermos parte deste momento
positivo da história mineira, protagonizado por esse grande estadista,
a quem, com certeza, está reservada a missão de liderar o nosso país
com vistas a dias melhores: o nosso querido Governador Aécio
Neves. Obrigado, Sr. Presidente.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Esgotada a hora

destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião,
com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente
da próxima reunião.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, os
Requerimentos nºs 1.217 a 1.219/2007, da Comissão de Saúde, e
1.220/2007, da Comissão de Segurança Pública. Publique-se para os
fins do art. 104 do Regimento Interno.

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Durval Ângelo e

outros, solicitando a convocação de reunião especial para
homenagear a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas
do Estado de Minas Gerais - Ftiemg - pelo transcurso de seus 50 anos
de fundação. A Presidência defere o requerimento de conformidade
com o inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Educação,

solicitando ao Ministério da Educação informações sobre convênios
celebrados, valores repassados, situação das respectivas prestações
de contas e providências tomadas em relação a eventuais denúncias
de irregularidades na aplicação de recursos do Programa Brasil
Alfabetizado, repassados às ONGs Alfabetização pela Literatura -
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Alfalit - e Associação dos Estudantes Secundaristas e Universitários
de Paraisópolis - Assesup -, ambas do Município de Paraisópolis. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

2ª Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1ª Fase, a

Presidência passa à 2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

Questão de Ordem
O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, gostaria que constasse

nos anais da Casa a coluna do jornalista Carlos Lindenberg, do jornal
“Hoje em Dia” do dia 19 de setembro, escrita pelo jornalista Adriano
Souto. Nela, ele faz uma análise da Emenda nº 29 e da CPMF,
contribuição que está sendo votada na Câmara dos Deputados e no
Congresso Nacional nestes dias. Sr. Presidente, essa é uma questão
importante, pois me parece que a matéria foi muito bem redigida, bem
articulada e vem num momento oportuno que vivemos no País, em
que as questões da saúde tomam corpo na mídia nacional inteira. O
Ministro Temporão faz peregrinação pela Câmara dos Deputados,
pelo Senado, pelos Estados do Brasil, numa campanha para
aprovação da CPMF. Esse parece um trabalho incoerente do Ministro,
pois ele visa à aprovação da CPMF, deixando de lado, de certa
maneira, a regulamentação da Emenda nº 29. A CPMF,
lamentavelmente, era uma grande bandeira da saúde, mas hoje não é
mais, pois foi totalmente desviada, não tendo portanto grande
expressão nessa área. Temos aqui uma análise feita pelo especialista
em planejamento e orçamento, Prof. Euler Albergaria de Melo. Ele diz,
em suas considerações, que, com a regulamentação da Emenda nº
29, com a aprovação de um projeto que tem esse objetivo no
Congresso Nacional, seriam incluídos no orçamento da saúde para o
País inteiro, mais R$21.000.000.000,00. O Ministro Temporão faz
críticas aos Estados que, segundo ele, não estariam cumprindo os
preceitos da Emenda nº 29, que, aliás, não foi regulamentada pelo
governo federal. Faz a crítica, mas o próprio governo ao qual pertence
não regulamentou a emenda. Veja, Sr. Presidente, teríamos, com a
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regulamentação, mais R$21.000.000.000,00. Vejo hoje o Ministro da
Saúde dizer que está liberando mais R$1.200.000.000,00, pois foi
feito um reajuste de vários procedimentos na tabela do SUS, na qual
se gastaria o valor referido. Ora, há uma grande diferença de
R$1.200.000.000,00 para R$21.000.000.000,00, meu caro Presidente.
Solicito, então, o registro dessa matéria nos anais da Casa, pelo fato
de me parecer um artigo extremamente correto, oportuno,
competente, muito bem redigido, com muita sobriedade, com muita
clareza, mostrando, realmente, de que o Brasil precisa em termos de
saúde. Vejo o Ministro dizer, às vezes, que é preciso mudar o modelo.
Isso não é necessário. Precisamos é colocar recursos financeiros
nele, pois o modelo é bom. Naturalmente, precisa de ajustes e de
algumas mudanças. O modelo é vitorioso, só é pobre, não
conseguindo, por isso, dar o atendimento de que a população
brasileira precisa e tão bem merece. Eram essas as considerações
que gostaria de fazer, Sr. Presidente, encaminhando à Mesa esse
artigo, que me parece de extrema importância, a fim de que conste
nos anais da Casa. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Deputado que formalize
o seu requerimento.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto Total à

Proposição de Lei nº 17.830, que dispõe sobre a orientação
profissional aos alunos do Ensino Médio das escolas públicas e
privadas do Sistema Estadual de Educação. A Comissão Especial
opina pela manutenção do veto ao inciso I do art. 2º e ao art. 3º e pela
rejeição do veto ao art. 1º, aos incisos II e III do art. 2º e aos arts. 4º e
5º. Em discussão, o veto. Com a palavra, para discutir, o Deputado
André Quintão.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, esse é um veto à
Proposição de Lei nº 17.830, proposição originária do Projeto de Lei
n° 76/2007, do nobre Deputado Gilberto Abramo. Esse  projeto
obrigava as escolas públicas e privadas, integrantes do Sistema
Estadual de Educação, a prestarem orientação profissional aos alunos
dos cursos regulares. Orientação profissional que pudesse contribuir
para a escolha adequada e mais compatível com as vocações, os
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dons e as potencialidades de cada jovem do sistema educacional.
O Governador procedeu ao veto desta matéria, alegando custos

para o Estado na estruturação e manutenção desse serviço. Alegou
também que essa obrigatoriedade fere a autonomia das instituições
de ensino, de acordo com o previsto na LDB.

Para o telespectador que nos acompanha, era uma tentativa do
Deputado Gilberto Abramo de fazer voltar, de maneira obrigatória, na
rede de ensino, o conhecido teste vocacional. Farei uma discussão - e
fiz questão de subir à tribuna para tratar desse veto -, porque, além
desse debate das questões de natureza de custos e mesmo as
questões jurídicas e legais, temos a oportunidade de tratar da questão
de uma maneira mais ampla.

É exatamente a centralidade, a importância da política pública de
educação na emancipação do ser humano, na afirmação de nossas
regiões, na afirmação do nosso Estado, na construção do nosso país.
Não há nenhuma nação no mundo que tenha atingido um patamar
razoável de desenvolvimento sem elevar seus índices de educação.
Quando digo elevar os índices de educação, não me atenho
simplesmente às estatísticas de escolaridade, que são fundamentais e
importantes, mas sobretudo à qualidade da educação e ao sentido da
educação. A educação libertária, a educação que forma para a
cidadania, a educação como ferramenta de autoconhecimento e de
conhecimento do mundo.

O Brasil enfrenta muitos gargalos nessa área, que felizmente
começam a ser equacionados com a firme atuação do governo Lula,
que conseguiu, nos últimos anos, instituir uma rede integrada de
políticas públicas sociais que apontam para a construção de um
verdadeiro Estado de bem-estar social.

Não haverá condição de educação e não haverá condição de saúde
sem matar a fome do povo brasileiro. E o povo brasileiro, o povo
pobre, faminto, desvalido, milhões de pessoas tiveram, como nunca
antes, acesso à alimentação, por meio de um conjunto de políticas
públicas que compõem hoje o Fome Zero.

Essa foi uma proposta discutida ainda na campanha eleitoral de
2002, que teve como carro-chefe, no início do governo federal, a
unificação dos programas de transferência de renda no chamado
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programa Bolsa-Família, que atinge mais de 11 milhões de famílias,
mais de 40 milhões de brasileiros. Somente em Minas Gerais, quase
1.100.000 famílias são atendidas. Portanto, hoje, o programa Bolsa-
Família, ao transferir renda a essas pessoas, consegue tirá-las
daquela situação de penúria e indigência, em que nem sequer tinham
acesso a um prato de comida.

Mas o governo Lula não se limitou a implementar, no conjunto das
propostas do Fome Zero, o programa Bolsa-Família. Todos nós
sabemos que, se é verdade que o direito humano à alimentação é
fundamental, se é verdade que a transferência de renda é um
importante mecanismo de redistribuição da riqueza do País, também é
verdade que o programa de transferência de renda sozinho, isolado,
não resolve o problema estratégico das famílias brasileiras, que
dependem de um crescimento macroeconômico suficiente para
garantir o acesso ao emprego formal e a uma melhor distribuição de
renda.

O governo Lula, além da estabilidade econômica e do controle da
inflação, conquistas reforçadas no primeiro mandato, instituiu outras
políticas públicas integradas à de segurança alimentar. Depois da total
paralisia da política de assistência social no País, o governo Lula
assumiu de forma destemida o desafio de implantar o Sistema Único
de Assistência Social - Suas -, sob a condução serena, mas firme, do
Ministro mineiro Patrus Ananias. Esse sistema estruturou uma rede de
proteção social básica e especial, integrando Municípios, Estados e
União, numa ação direta do Poder Executivo, em parceria com a
sociedade civil. Hoje ainda existe o Centro de Referência da
Assistência Social - Cras -, e mais da metade dos Municípios
brasileiros possuem esse equipamento, atendendo a milhões de
famílias, do ponto de vista psicológico, comunitário. Isso facilita o
acesso das famílias aos benefícios disponíveis, como o próprio
programa Bolsa-Família, o Benefício de Prestação Continuada, os
benefícios previdenciários e as demais políticas públicas.

O governo Lula não parou no Suas nem no sistema de segurança
alimentar. Ele teve a coragem de enfrentar o debate da necessidade
de ampliação de recursos para a área de educação. Reporto-me a
esse projeto do Deputado Gilberto Abramo, que aponta para a
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necessidade de o jovem fazer a melhor escolha profissional, sendo
que esta depende de um processo de educação integral que começa
com a criança pequena, na creche, na pré-escola. É a criança de até 6
anos sendo atendida na educação infantil, é o jovem passando pelos
Ensinos Fundamental e Médio, técnico-profissionalizante e tendo
acesso à universidade.

E é exatamente dentro desse ciclo educacional que o Fundeb se
insere. Antigamente, no Brasil, existia o Fundo de Ensino e
Valorização do Ensino Fundamental - Fundef -, que, apesar de ter
sido um grande avanço, era específico para a 1ª a 8ª série. E hoje o
Fundeb, que é o Fundo da Educação Básica, que, como o próprio
nome diz, compreende os Ensinos Infantil, Fundamental e Médio, vai
fazer com que o Brasil e o governo federal passem de investimentos
diretos de R$450.000.000,00 para R$5.000.000.000,00, configurando,
entre todas as contribuições dos entes federados, um fundo de
aproximadamente R$50.000.000.000,00 para a educação.

Queria aqui dizer que é muito importante que os Estados e
Municípios participem desse esforço de implantação do Fundeb. A
educação infantil, uma responsabilidade municipal, pode e deve ter a
cooperação técnica e financeira dos Estados e Municípios. A
educação infantil deve ser universalizada para a família que tenha
criança de até 6 anos e que dela necessite; a creche, para crianças de
até 3 anos; e a pré-escola, de 4 a 6 anos.

Não é justo que somente os filhos dos ricos, das classes mais
abastadas, possam ter o acesso à educação infantil e de qualidade. O
filho do pobre, do trabalhador, principalmente da mãe trabalhadora,
pode e deve ter essa oportunidade.

Pesquisas revelam que as crianças que entram mais cedo em
escolas de qualidade têm um ritmo e uma qualidade de aprendizagem
melhores no prosseguimento da sua escalada educacional. Por isso é
muito importante que cada Município mineiro tenha a sua unidade
municipal de educação infantil, como Belo Horizonte, governada pelo
PT, tem desde 1993. Hoje o Prefeito Fernando Pimentel tem uma
iniciativa muito firme na ampliação da rede própria da educação
infantil na Capital mineira. É muito importante também que, além
dessa rede própria, as Prefeituras e o Estado possam dar suporte e
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ser parceiros das entidades da sociedade civil, que, antes do poder
público, implantaram esse tipo de atendimento. Aqui em Belo
Horizonte temos o belíssimo exemplo da rede de creches
comunitárias, geridas, coordenadas e mantidas, muitas vezes, pelas
mães trabalhadoras e pelas associações nos bairros populares. Uma
rede que atendeu e atende a milhares de crianças, muito antes de o
Município pensar em promover o atendimento direto dessas crianças.
Hoje Belo Horizonte conta com o modelo ideal, do ponto de vista de
modelo ainda não universalizado, mas de gestão ideal do sistema de
educação infantil. Fiscaliza a rede privada, que tem a liberdade de
prestar esse serviço, mas deve prestá-lo subordinada ao Sistema
Municipal de Educação e sob critérios do Conselho Municipal de
Educação. Um sistema que tem atendimento próprio por meio das
Unidades Municipais de Educação Infantil - Umeis -, que são
instaladas em nossa Capital, sem perder de vista o trabalho histórico
das creches comunitárias em Belo Horizonte, hoje mais de duzentas,
conveniadas com a Prefeitura de Belo Horizonte. Após o ensino
infantil, vem o ensino fundamental, que tem, basicamente, o problema
da universalização do acesso resolvido. Hoje existem vagas para o
conjunto das crianças que delas precisam no ensino fundamental.
Então o grande desafio no ensino fundamental é a qualidade desse
ensino. Infelizmente, nossos exames de avaliação do desempenho
educacional revelam que muitas vezes as crianças do ensino
fundamental - com dois, três ou até quatro anos de presença na
escola - conseguem chegar apenas à alfabetização básica, quando
conseguem. Isso é muito preocupante, e, portanto, precisamos
qualificar o nosso ensino fundamental. Mas qualificar o ensino
fundamental passa por um refinamento do nosso processo
pedagógico e uma maior valorização dos profissionais que atuam na
área da educação. Qualificar o ensino fundamental passa por motivar
e capacitar os professores, por efetivar planos de carreira e tabelas
salariais que estimulem a escolaridade adicional, as especializações e
a busca do conhecimento e do saber por parte daqueles que vão
transmiti-lo para as crianças do ensino fundamental. Qualificar o
ensino fundamental passa pela materialidade da escola, pela
existência de bibliotecas de boa qualidade e pela inclusão digital nas
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escolas, cada vez mais necessária. Qualificar o ensino fundamental
passa por conjugar espaços de lazer e esportivos nas escolas, passa
por adotarmos conteúdos curriculares que valorizem, cada vez mais, a
cidadania.

Eu diria que o ensino fundamental tem outro grande desafio, que
vale também para o ensino médio, e do qual eu não abro mão: o
desafio de promovermos de forma gradativa a expansão da escola em
tempo integral. Não tenho dúvida alguma de que esse deve ser o
horizonte prioritário de qualquer governo neste Estado de Minas
Gerais. Muitas vezes, o que aparece na mídia e mobiliza debates
apaixonados é o lado sombrio, negativo e cruel dessa imensa dívida
social; são as conseqüências, não as políticas preventivas. O que
muitas vezes mobiliza o debate público é a proposta de redução da
maioridade penal, um clima de consternação por um assassinato, por
um adolescente no tráfico, por um adolescente que não está sendo
adequadamente punido, pela falência de nosso sistema prisional e
carcerário ou pela absurda taxa de homicídios de jovens pobres - em
Minas Gerais, a média de mortos assassinados é de 19 em 100 mil; a
de jovens assassinados é de 44 em 100 mil, ou seja, mais que o
dobro dos adultos que morrem assassinados. Vivemos um verdadeiro
genocídio, na pobreza, com jovens matando jovens. Mas, antes de
esse jovem perder a auto-estima, a perspectiva de vida e os sonhos,
temos de lembrar que muitas vezes essa falta de oportunidade se
deve exatamente ao fato de o Estado não ter sido provedor e de não
ter afiançado o acesso desse jovem a uma escola de qualidade. Daí, a
importância de ampliarmos a educação integral, principalmente nas
regiões de maior vulnerabilidade. O jovem na escola, no esporte -
praticando futebol, basquete, natação -, no teatro, na música, na
atividade física, na plena atividade cultural, enfim, desenvolvendo as
suas potencialidades, é o jovem que ficará menos submetido à
cooptação fácil do tráfico de drogas. Nesta sociedade de consumo em
que os próprios meios de comunicação estimulam um padrão de
consumo exagerado para a média de renda auferida pela população,
tudo faz com que o jovem procure acessar vias ilícitas de obter seus
recursos para fins próprios e fins estimulados pela sociedade de
consumo. Daí a importância da adoção da escola em tempo integral.
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Ontem o governo do Estado de Minas Gerais encaminhou a esta
Assembléia o Plano Plurianual de Ação Governamental. Queremos
analisá-lo com muito cuidado e carinho, com audiências públicas
participativas, até para observarmos se essa política, a meu ver
prioritária, consta das propostas do governo estadual. Cada centavo,
cada recurso público deve priorizar ações de cidadania e ações
preventivas.

Hoje os governos estaduais gastam 10 ou 12 vezes mais com uma
pessoa em um presídio, penitenciária ou delegacia, que com um
jovem numa escola em tempo integral ou no ensino fundamental.
Seria muito mais fácil, produtivo e humano os governos estimularem
programas de educação integral com criatividade, ousadia, integrando
as demais iniciativas da comunidade nas várias regiões mineiras. Uma
menina na escola, em tempo integral, do Jequitinhonha seria uma a
menos nas rodovias federais que cortam aquela região; uma criança
em uma escola-família agrícola, de tempo integral, seria uma a menos
a inchar os números do trabalho infantil rural em Minas Gerais; uma
criança em uma escola integral na região metropolitana seria menos
uma a engrossar as estatísticas das crianças que ainda perambulam
nas ruas das cidades médias e da região metropolitana; e, mais do
que estatísticas, seriam crianças e jovens não submetidas a essa
barbárie instalada pelo tráfico de drogas em Minas Gerais e no País.

Entretanto, para isso, é necessário planejamento, é necessário -
diria - até um nível de endividamento responsável. Uso a imagem do
cheque especial: muitas vezes o cidadão faz o empréstimo a juros
mais baixos para quitá-lo e não ter um dispêndio muito alto mês a
mês. O Estado, em um sentido mais geral, pode ampliar, sim, seu
nível de endividamento para universalizar projetos na área social e
não ter de pagar, lá na frente, essa alta fatura gerada pela
criminalidade, falência da segurança pública e ausência de
perspectiva da juventude brasileira.

Em boa hora, o Presidente Lula, unificando as várias modalidades
de políticas públicas voltadas para a juventude, integrou agora o
ProJovem - ProJovem Urbano, ProJovem Rural, ProJovem
Trabalhador e o ProJovem de 15 a 17 anos, que integra o próprio
programa Bolsa-Família. Essas são iniciativas importantes, que
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resultarão em uma aplicação de aproximadamente
R$5.000.000.000,00 em políticas da juventude para o aqui e o agora,
pois esses são exatamente os jovens cooptados pelo tráfico, os que
não concluem o ensino médio.

Quero aqui expor um dado assustador. Vejam bem: a taxa média de
escolaridade em Minas Gerais é de cerca de 6 anos, quando o
recomendado, o ideal é 12 anos. Em regiões como o Mucuri e o
Jequitinhonha, a taxa de escolaridade média é de 3,4 anos. Dos que
entram no ensino médio, somente 46% concluem-no, ou seja, mais da
metade dos jovens que ingressam no ensino médio não o concluem.

Queria aqui, portanto, fazer um debate construtivo com o governo do
Estado. Ele lançou o programa Poupança Jovem. Acredito que é uma
boa iniciativa, não vou aqui atirar pedras, até porque é um programa
hoje coordenado por uma pessoa técnica, muito séria, aliás, que já
esteve aqui na Assembléia e está aberta ao diálogo, é vinculada à
Secretaria de Desenvolvimento Social, que tem à frente o Deputado
Federal Custódio Mattos, também uma pessoa muito séria, correta e
que tem muita sensibilidade social.

Hoje eu me pergunto se o programa Poupança Jovem, que é
destinado ao jovem exatamente em situação de risco social, não
estaria exigindo muito do jovem, do ponto de vista das condicionantes
para uma renda que ele poderia acessar praticamente três anos
depois. Será que esse tipo de proposta garante a permanência desse
jovem na escola simplesmente com essa expectativa de renda? Ou o
cotidiano cruel que atinge esse jovem não vai fazê-lo dispersar por
caminhos menos luminosos do que o caminho da educação? Mas já é
uma iniciativa. Acredito que essas iniciativas estimulam o
protagonismo juvenil, estimulam o jovem a aproveitar as
oportunidades da educação e os estimulam a se profissionalizarem.

Lendo o projeto do Deputado Gilberto Abramo, ora vetado pelo
Governador, percebo a preocupação do Deputado com que o jovem
faça a melhor escolha profissional. Muitas vezes, essa escolha já
poderia estar sendo construída na própria profissionalização desse
jovem. E daí a importância da escola técnica profissionalizante.

Felizmente, o Presidente Lula, num gesto ousado, incluiu no Plano
de Desenvolvimento de Educação - PDE - uma proposta de
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implantação de 150 escolas técnicas profissionalizantes até o final do
seu governo. É um número superior ao número total de escolas
profissionalizantes construídas e implementadas no Brasil até hoje. O
governo Lula vai fazer, em oito anos, o que os governantes do Brasil
não fizeram em toda a nossa história. Isso porque o Presidente Lula
sabe a importância da profissionalização, porque o Presidente Lula,
migrante do semi-árido nordestino, chegou à grande metrópole, São
Paulo, e passou fome, foi engraxate, morou nos piores lugares, do
ponto de vista de salubridade e de dignidade humana. Porém, teve a
oportunidade de profissionalizar-se, de tornar-se um torneiro
mecânico, um metalúrgico, de ter uma profissão, de ter um salário e,
através da atuação profissional e da organização sindical, adquirir a
consciência política e esse conhecimento gigante que ele tem do
nosso país, o que o leva hoje a governar os destinos da Nação. É um
Presidente que não tem diploma universitário, mas que criou mais de
300 mil vagas no ProUni, oferecendo oportunidade ao jovem que
conhecia a universidade só nas novelas ou de passar na porta; jovem
que às vezes tinha até vergonha de pôr os pés dentro de uma
universidade. E esse jovem hoje entrou na universidade através do
ProUni.

Houve gente boa, que escreve, que pensa, intelectual, que disse,
quando o Presidente lançou o ProUni, que iria rebaixar o nível da
nossa universidade, iria rebaixar o nível de quem está saindo da
universidade. E os exames recentes demonstram que aquele jovem
que entrou na universidade pelo ProUni tem o rendimento avaliado
melhor do que o jovem que não tem o ProUni.

Quem entrou com o ProUni sabe o valor daquela conquista, o valor
de estar dentro de uma universidade. Sabe que não pode perder
aquela oportunidade, que poderá ser a única de se qualificar, de ter
uma profissão, de ter um diploma que vai permiti-lo ascender
socialmente, ter um padrão de remuneração melhor, constituir família
e ter uma vida digna. Então, quando analisamos esse projeto do
Deputado Gilberto Abramo, minha primeira questão é a de que se
insere na necessidade de uma educação integral, que não pode
prescindir do ensino técnico-profissionalizante, porque, na
profissionalização, o jovem já escolhe seu caminho.
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Sempre estudei em escola pública. No Estadual da Serra e no
Estadual Central; sempre tive a possibilidade do ensino
profissionalizante. Detestava desenho industrial, aquilo não era
comigo. Quando a matéria era da área de ciências humanas ou
ciências sociais, tinha um desempenho melhor, o que me levou a
prestar vestibular, com muita convicção, para Serviço Social da
Católica e Ciências Sociais na UFMG. Graças a Deus, passei nos dois
e me formei nas duas profissões, com muito sacrifício, trabalhando na
MinasCaixa, como “office boy”, para pagar minha Universidade
Católica.

Na minha época, havia grupo, ginásio e científico. No científico, tive
a oportunidade de escolher o rumo que queria tomar na vida. Além
dessa orientação profissional, desse chamado teste vocacional, com
que muitos concordam e outros nem tanto, é importante a
experimentação prática da formação, que advém exatamente da
formação profissional, que felizmente, hoje, está sendo estimulada
pelo Presidente Lula. Temos essa experimentação prática em todo o
Estado de Minas Gerais. Almenara, Araçuaí, Muriaé e tantos outros
Municípios terão uma escola técnica profissionalizante. Fico muito
feliz, porque ajudei na conquista dessas instalações das escolas
técnicas junto ao Ministério da Educação, principalmente no
Jequitinhonha, uma região que, sem o aporte de recursos
educacionais, terá dificuldade de um desenvolvimento sustentável
com distribuição de renda.

Hoje a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
são uma realidade. Em Teófilo Otôni, na Universidade do
Jequitinhonha e do Mucuri, existe o curso de Serviço Social.
Divinópolis, pela qual temos um grande carinho, com o apoio do
governo Lula, vai ter uma extensão da Universidade Federal de São
João del-Rei - haverá Medicina, Enfermagem -, e os jovens da cidade
poderão ter acesso à universidade federal, como os de Alfenas,
Ituiutaba, Teófilo Otôni e cidades próximas, como Itaobim. Portanto é
muito importante a educação, de fato, atingir essa prioridade absoluta
da criança, no Ensino Infantil; do jovem, na universidade; e, nas
regiões de maior vulnerabilidade, o jovem em escola de tempo
integral.
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Cito aqui outro bom exemplo do Prefeito Fernando Pimentel que é a
Escola Integrada. A Escola Integrada, em Belo Horizonte, já atinge 50
unidades. Essas escolas, em integração com igrejas, universidades,
associações de bairro, associações comunitárias, conseguem agregar
as crianças em situação de risco nessas regiões, com
acompanhamento. A Secretaria Municipal de Assistência Social, que
tem à frente a nossa companheira Rosilene, tem uma equipe para
fazer o acompanhamento dessas crianças.

Sou autor da Lei nº 16.683, de 2007, que dispõe sobre o
acompanhamento social nas escolas da rede pública estadual. O nível
de evasão escolar na nossa rede estadual é muito grande: 8% no
Ensino Fundamental e 15% no Ensino Médio, dados do Inep de 2005.

Muitas vezes aquela criança que tem problema na família, que tem
pai alcoólatra, que foi violada sexualmente, que está em trabalho
infantil, entra na rota da evasão escolar, e a família deixa de receber o
Bolsa-Família. As escolas e as estruturas públicas devem promover o
acompanhamento dessas famílias, porque o professor não tem
condições de fazer isso. O que deve fazer a escola com a criança, em
sala de aula, com um rendimento inferior, com dificuldade de
aprendizagem, começando a faltar demais às aulas? Auxiliar junto à
família, dando condições para que essa criança não se evada. Para
isso, é necessário acompanhamento social com psicólogo, assistente
social e investimento público, como o Fernando Pimentel, Prefeito de
Belo Horizonte, faz na Capital, e como o Ministro Patrus Ananias está
fazendo no País.

Agora, que a Assembléia promoverá as audiências públicas do
PPAG, queremos aprofundar, discutir, integrar as iniciativas das várias
áreas do Estado. A moderna política pública recomenda a
intersetorialidade. Não adianta cada política pública tratar
especificamente da sua área. Temos que integrar, nos Municípios, o
Programa Saúde da Família, os Centros de Referência da Assistência
Social, o trabalho dos Conselhos Tutelares, a rede instalada
educacional. Temos que cruzar o regional com o temático, o território
com a política pública específica, com foco na família.

Aliás, já estava para chamar a atenção para isso e o faço neste
momento: há Municípios que estão avançando nessa proposta de
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ação intersetorial. Destaco a cidade de Montes Claros, governada
pelo Prefeito Athos, com o apoio do PT, com o companheiro Sued
como Vice-Prefeito. Montes Claros está criando as chamadas
unidades de administração intersetorial. É uma articulação. A cidade
foi dividida em regiões geográficas, e em cada uma destas há uma
equipe que integra a assistência social, a saúde, a educação; há um
processo participativo de levantamento de demandas, de prioridades;
há um diagnóstico, e, a partir dele, há uma ação integrada do poder
público, com acompanhamento social - um trabalho acompanhado por
pessoas tão competentes como a Márcia e o Vero, Secretários que
têm essa visão moderna, avançada de política pública, integrando
também os conselhos de controle social. É o que Belo Horizonte faz
com o BH Cidadania e o Núcleo de Apoio à Família.

Ou seja, a palavra de ordem hoje é integrar políticas públicas,
principalmente as políticas públicas sociais.

Sr. Presidente, esse veto suscita também outras questões
importantes, exatamente a necessária integração entre os entes
federados: governo federal, governos estaduais e Municípios.

Questão de Ordem
O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, verificando o adiantado

da hora e a relevância do assunto, que queremos tratar com um
número maior de Deputados, peço o encerramento, de plano, da
reunião, para que, à noite, com o Plenário mais cheio, continuemos
este importante debate.

Encerramento
O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - A Presidência verifica, de

plano, a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para as
reuniões extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia
26, às 9 horas, e para a reunião especial também de amanhã, às 20
horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a
reunião ordinária, na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem
do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.).
Levanta-se a reunião.

ATA DA 37ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
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ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/9/2007
Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Sr. Presidente - Entrega de placa - Palavras do
Sr. Milton Lucca de Paula - Palavras do Ministro Hélio Costa -
Apresentação musical - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Almir Paraca - Antônio Carlos Arantes -

Dalmo Ribeiro Silva - Durval Ângelo - Gil Pereira - Hely Tarqüínio -
Ivair Nogueira - Juninho Araújo - Rêmolo Aloise.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 20h15min,

declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.
Milton Lucca de Paula, Presidente da Associação Mineira de Rádio e
Televisão - Amirt -; e Hélio Costa, Ministro de Estado das
Comunicações; o Revmo. Sr. Padre José Cândido da Silva, Diretor-
Geral da Rádio América, representando o Arcebispo Metropolitano de
Belo Horizonte, Dom Walmor Oliveira de Azevedo; e os Exmos. Srs.
Cel. PM Luís Carlos Dias Martins, representando o Comandante-Geral
da PMMG, Cel. PM Hélio dos Santos Júnior; e Flávio Cavalcanti
Júnior, Diretor-Geral da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio
e Televisão - Abert.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença dos Exmos. Srs. Marco Antônio

Borges, Presidente do Rotary Internacional Clube de Belo Horizonte,
Distrito 4520; Kiko Ferreira, Diretor Artístico da Rádio Inconfidência,
Vice-Presidente da Associação das Rádios Públicas do Brasil - Arpub
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-; Fábio Augusto Fernandes da Silva, Sócio-Diretor da FF Telecom;
Marco Aurélio Carneiro, Presidente do Sindicato das Empresas de
Rádio e TV de Minas Gerais; Henrique Duque de Miranda Chaves
Filho, Reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora; Armando
Guimarães Souto, Sócio-Gerente da Rádio Educadora de Montes
Claros; Emanuel Carneiro, Diretor-Presidente da Rádio Itatiaia; Dr.
Ayres Mascarenhas, Presidente da Junta Comercial do Estado de
Minas Gerais; da Exma. Sra. Profa. Nair Prata, Coordenadora do
Núcleo de Imprensa, representando a Reitora do UNI-BH, Profa. Sueli
Baliza; e dos Exmos. Srs. José Dias Coelho Neto, Gerente do
escritório regional, representando a Anatel; Fernando Sander, Diretor-
Presidente da Senagic; Paulo César de Oliveira, Diretor-Presidente da
revista “Encontro”; André Drumond, Diretor Comercial da Band News
FM; e do Vereador Fred Costa.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a comemorar os 85 anos da

radiodifusão no Brasil.
Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que
será interpretado pelo instrumentista Waldir Silva.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Sr. Presidente

Exmo. Sr. Hélio Costa, Ministro das Comunicações e fraterno amigo;
caríssimo Sr. Milton Lucca de Paula, Presidente da Amirt, em cuja
pessoa estendo os cumprimentos aos fraternos amigos e importantes
empresários da radiodifusão em nosso Estado; Revmo. Sr. Padre
José Cândido da Silva, Diretor-Geral da Rádio América,
representando o Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte, D.
Walmor Oliveira de Azevedo; Exmo. Sr. Cel. Luís Carlos Martins,
representante do Comandante da PMMG; ilustre Sr. Flávio Cavalcanti
Júnior, Diretor-Geral da Abert; Sras. Deputadas; Srs. Deputados;
ilustres convidados; membros da imprensa, no dia 7/9/22, quando se
festejava o centenário da Independência, era inaugurada pelo
Presidente Epitácio Pessoa uma exposição comemorativa no Rio de
Janeiro, então nossa Capital, na Esplanada do Castelo.

Foi aquele um ano emblemático. O centenário não só nos fazia
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refletir sobre o significado da identidade nacional como chamava-nos
à modernização. Alguns meses antes, em São Paulo, era realizada a
Semana de Arte Moderna, ainda sob o influxo do futurismo, doutrina
estética que buscava uma arte que acompanhasse os novos rumos de
uma civilização que se transformava velozmente. Iniciava-se a
produção em série de automóveis; o cinema tornava-se a grande
diversão pública; o telefone e o fonógrafo começavam, ainda com
timidez, a fazer parte do cotidiano das pessoas. Pois a grande atração
da exposição do centenário, marco de sua abertura, consistiu na
primeira emissão de rádio no País. Seu ponto mais alto, além do
discurso presidencial, foi a transmissão da ópera “O Guarani”
diretamente do Teatro Municipal.

Só no ano seguinte, com os primeiros aparelhos de recepção
instalados no Rio de Janeiro, surgia a primeira emissora, dirigida pelo
pioneiro Roquete Pinto. A data de 25 de setembro, considerada o Dia
do Rádio, corresponde à do aniversário de Roquete Pinto.

A evolução da tecnologia e a criação da Rádio Nacional, na década
de 30, tornam as transmissões radiofônicas extremamente populares.
Os aparelhos receptores tornam-se presença importante em casas de
todo o País, transmitindo notícias, esportes, radionovelas, programas
musicais, humorísticos e de auditório. Toda a grade de programação
das televisões de hoje é herança desses tempos da primazia
radiofônica. Nossos grandes ídolos eram artistas dos programas da
Rádio Nacional.

Pela força do rádio, Getúlio Vargas tornou-se bem próximo do povo.
Ainda em seu governo, foi criada “A Voz do Brasil”. Com uma
linguagem direta e de fácil entendimento, os programas, com enorme
audiência, falavam diretamente ao coração de todo o País.

Em Minas, as primeiras emissoras surgiram em Juiz de Fora e em
Belo Horizonte. À pioneira Rádio Mineira vieram juntar-se a Guarani e
a Inconfidência, bem como, um pouco mais tarde, a Itatiaia.

Se os programas de auditório e as novelas migraram para a
televisão, as notícias e as transmissões esportivas, assim como as de
música, continuavam solicitadas, transmitidas pelos rádios portáteis
ou, como ainda hoje, pelos rádios dos automóveis. Pode-se ouvir
rádio no trânsito, no trabalho, nas atividades domésticas. O veículo
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vem atravessando as mudanças na vida social e acompanhando os
avanços tecnológicos, como o surgimento das emissoras de
freqüência modulada, as FMs.

O rádio, integrando um País de dimensões continentais, deu uma
enorme contribuição para nosso sentimento de nacionalidade,
tornando comuns os sentimentos e as aspirações de brasileiros de
todas as regiões. Há muito compartilhamos as mesmas paixões, seja
no setor artístico, seja no esportivo. Foi ao som do rádio que, pela
primeira vez, tivemos o gosto de triunfar numa Copa do Mundo. Mais
do que isto, tornamo-nos cônscios de que somos sujeitos da história
e, pelas ondas do rádio, tornamo-nos, além de mais unidos, cidadãos
mais conscientes.

A homenagem desta noite, dirigida às oito décadas e meia da
saudável presença do rádio em nossa vida, estendemos
particularmente à Amirt, entidade da qual, com muito orgulho, fui
Diretor há alguns anos.

Graças à distinção dos amigos radiodifusores, fato que ainda e
sempre muito me causará lisonja, fui escolhido para ostentar a
Comenda Januário Carneiro, por serviços prestados à radiodifusão
mineira e brasileira.

Num País continental como é o Brasil, somente a capacidade de
difusão do rádio, municiado pela notável competência de seus
profissionais, seria capaz de unir, com talento constante, tanta
brasilidade e regionalismo. É auspicioso perceber que o rádio,
primeiro veículo de interatividade criado pelo homem, atravessa o
tempo com impressionante vigor e jovialidade. Afigurando-se como
uma mídia de altíssima capilaridade e penetração, o rádio possui a
melhor relação custo-benefício do mercado em razão da monumental
fidelidade e eficácia que granjeia entre ouvintes e anunciantes.

No Brasil do presente já identificamos o rádio do futuro, conduzido
pelas firmes raízes das mãos do radialista nosso Ministro Hélio Costa,
profundo conhecedor, estimulador e amante desse formidável
companheiro. Vislumbramos, no porvir mais que presente da mídia
digital, a continuação da excelência do rádio, muito além do mais
dantesco sonho de Roquete Pinto. Muito obrigado.

Entrega de Placa
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O locutor - Neste instante, o Deputado Alberto Pinto Coelho,
Presidente da Assembléia Legislativa fará a entrega, juntamente com
o Exmo. Sr. Ministro de Estado das Comunicações, Hélio Costa, de
placa alusiva a esta homenagem ao Sr. Milton Lucca de Paula,
Presidente da Amirt. A placa contém os seguintes dizeres: “No dia 7
de setembro de 1922, surge a primeira transmissão radiofônica no
Brasil. Com uma linguagem direta e de fácil entendimento, o rádio vai
aos poucos abandonando seu perfil elitista para se firmar como meio
de comunicação popular, um veículo capaz de chegar aos mais
longínquos recantos do País. E, para se adaptar às novas tecnologias
do milênio, ele vai passando por um processo de inovações que o
tornam cada vez mais jovem em pleno florescer dos seus 85 anos. O
reconhecimento do Poder Legislativo Estadual ao trabalho de
radiodifusão sonora no Brasil.”.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Milton Lucca de Paula

Exmos. Srs. Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Ministro das
Comunicações Hélio Costa; Pe. José Cândido da Silva, Diretor-Geral
da Rádio América, representando o Arcebispo Metropolitano de Belo
Horizonte, D. Walmor Oliveira de Azevedo; Cel. Luís Carlos Martins,
representando o Comandante da PMMG; Flávio Cavalcanti Júnior,
Diretor-Geral da Abert, representando seu Presidente, o Sr. Daniel
Pimentel Slaviero.

O momento é de alegria, comoção e confraternização ao redor do
nosso rádio, assim como a família fazia em outros tempos. Por isso
estamos aqui, com os nossos velhos e novos amigos e companheiros.
Agradecemos aos nossos funcionários, parceiros e colaboradores o
apoio renovado à nossa querida entidade; ao Sebrae, com seu
destacado e patriótico companheirismo em seminários, reuniões,
encontros e congressos para melhor qualificação profissional dos
dirigentes e funcionários das nossas emissoras; ao Centro
Universitário Newton Paiva a parceria no dia-a-dia com a Amirt. Tudo
tem sido um aprendizado renovado para nós. Muito gratos somos
também ao Reitor Newton Paiva Filho. Precisamos, portanto,
continuar nossa batalha, contando, cada vez mais, com o apoio do
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colega e Ministro Hélio Costa, tão sensível que é à nossa causa. Meu
caro Ministro, precisamos também de um PAC para as comunicações
e de criar assim uma força-tarefa para combater a pirataria, que se
alastra em todo o solo pátrio. É hora de somar força e esforços com
os governos federal e estadual, com a Anatel, a Polícia Federal, o
Ministério Público e o Tribunal de Justiça, para vencermos e
superarmos os desafios, fechando, lacrando, processando e
condenando definitivamente a marginalidade eletrônica que grassa
assustadoramente País afora e que, a qualquer momento, poderá
reeditar outro acidente aéreo, desta vez provocado pela interferência
de uma rádio pirata no controle de vôo dos aeroportos e nos
receptores das aeronaves. Sabemos, Ministro Hélio Costa, que V.
Exa. é contra a pirataria e a favor da legalidade. O rádio merece o
nosso respeito, a nossa vigília, pois são 85 anos de vida em
comunhão com o dia-a-dia, com a vida do brasileiro. Companheiro de
todas as horas, sempre vivo e altaneiro, o rádio, a radiodifusão nos
ensinou a sermos mais brasileiros. Em suas ondas navegaram os
sonhos e as notícias de um País, de um povo. Ligando o País
continental, o rádio nos deu os nossos primeiros ídolos, os nossos
cantores, nossos atores e fez um povo mais feliz. Por suas antenas,
redescobrimos uma Nação, falando do Norte ao Sul e do Leste ao
Oeste. Desde sua transmissão inaugural, de um distante 7/9/22, para
cá, ele nunca mais nos largou. Deu-nos boas e más notícias, fez-nos
viver revoluções e protestos e, principalmente, integrou o seio da
família brasileira. Quantas eleições foram anunciadas por sua voz?
Quantas comemorações em jogos de futebol e Copas do Mundo ao
seu som? Quantas vitórias e quantas alegrias ele nos deu em 85 anos
de vida e de história? O fim da Segunda Guerra Mundial nos chegou
pela voz do inimitável e inigualável Heron Domingues. Ao som do
rádio, ninguém ficou sem resposta. O festivo locutor nordestino, há 50
anos, em crescente estado etílico, depois de tomar umas e outras,
disse: “O rádio hoje não fala só para Pernambuco, mas também para
o Brasil e o mundo”. Era a Rádio Clube de Pernambuco, que estava
sendo inaugurada.

Brasileiríssimo em seu jeito de ser e de viver, o rádio brasileiro, o
meu rádio, o nosso rádio sempre respeitou as diferenças regionais e
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sempre ressaltou as diferenças regionais. Entre todos os meios de
comunicação, nenhum foi mais mineiro, gaúcho ou pantaneiro que o
rádio brasileiro, esse amigo que festejamos agora em seus 85 anos de
vida e luta. Em Minas Gerais ele nos chegou por meio da Rádio
Sociedade Juiz de Fora, em 1926, uma das primeiras do Brasil. Em
1936 surgiram em Belo Horizonte a Rádio Guarani e a Rádio
Inconfidência, esta que tem até hoje o programa mais antigo no ar, o
seu “A Hora do Fazendeiro”, idealizado por João Anatólio Lima e
imortalizado pelo Compadre Belarmino, habitando há mais de 70 anos
os corações de várias gerações. Em 1952 nos chegou a Rádio Itatiaia,
seguida pela Rádio Jornal de Minas, hoje Rádio América. Em 1969
tivemos nossa primeira rádio FM, a saudosa Rádio Del-Rey. E é por
tudo isso que a Amirt está aqui, atenta e serena, em sua luta diária em
prol de uma radiodifusão melhor, elevando o rádio mineiro - tanto o
sofrido e incompreendido do interior de Minas quanto o da Capital - ao
pedestal de um dos melhores do Brasil. E como sempre é
surpreendente e nunca fugiu de suas lutas, o rádio enfrenta agora
novas batalhas, com o advento das novas tecnologias, como a
chamada digitalização, que os radiodifusores mineiros confiam estar
em boas mãos nas mãos do Ministro Hélio Costa. Ainda assim nos
mostra a sua força, sobrevivendo a todas as novidades, pressões e
incompreensões. Como o brasileiro, ele não desiste nunca. E é por
tudo isso que estamos aqui, em sinal de respeito, de admiração, de
apreço e, sobretudo, de gratidão. Salve os 85 anos do rádio brasileiro!
Salve os 85 anos da radiodifusão no Brasil!

A nossa história está apenas começando, e nós vamos sempre
juntos, fazendo a vida de nosso povo: dia a dia, hora a hora, minuto a
minuto, por mais 85 anos. “Uma só andorinha não faz verão”, sendo
assim precisamos ressaltar em alto e bom som, para que todos
saibam e não se esqueçam de que a iniciativa desta reunião foi do
Deputado Alberto Pinto Coelho, que há 16 anos, no dia 8/11/91,
recebeu a Comenda Januário Carneiro, já naquela época, por
relevantes serviços prestados ao rádio mineiro e, por conseqüência,
ao rádio nacional. O nosso agradecimento ao Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, Presidente da Comissão de Justiça, pela apresentação e
aprovação do voto de congratulações da Assembléia Legislativa ao
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Dia do Rádio; ao Grupo dos Profissionais do Rádio - GPR -, ao seu
Presidente Cristiano Naves, à sua Diretora Executiva Carmelita, bem
como ao Presidente do Sindicato do Rádio, Marco Aurélio Jajour
Carneiro, todos aqui presentes; ao Deputado Juninho Araújo,
radiodifusor da cidade de Dionísio, que pretende criar a bancada do
rádio na Assembléia; à Cidinea, minha esposa e parceira, pela lida
diária, ombro a ombro, durante tantos anos de batalha - em sua
pessoa saúdo todas as mulheres dos radiodifusores aqui presentes.
Rádio brasileiro, nós te amamos. Muito obrigado.

Palavras do Ministro Hélio Costa
Meu primeiro agradecimento é por estar aqui participando deste

evento que comemora os 85 anos do rádio. Sinto-me parte desta
história, apesar da minha pequena participação. Sinto-me envaidecido
por ser um radialista e, por essa razão, agradeço ao Deputado Alberto
Pinto Coelho, por meio da qual estou aqui hoje falando com os meus
colegas, com os meus companheiros radiodifusores. Cumprimento o
Presidente da Amirt, meu amigo, meu companheiro de redação do
“Diário da Tarde” e do “Estado de Minas” durante tantos anos, Milton
Lucca de Paula. Costumávamos dizer que ser repórter político em
Minas Gerais era tão importante quanto ser repórter de religião no
Vaticano. Era o que pensávamos de Milton Lucca, como o repórter
político de Minas Gerais que conheci. Saúdo o Diretor-Geral da Rádio
América, Pe. José Cândido da Silva, que, neste ato, representa o
Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte, D. Walmor Oliveira de
Azevedo; o representante do Comandante da PMMG, Cel. Luís Carlos
Martins; e o Diretor-Geral da Abert, meu querido amigo Flávio
Cavalcanti Júnior.

Meus amigos, na década de 50, quando surgiu a televisão, que,
neste ano, comemora 57 anos - enquanto o rádio comemora 85 -,
todos diziam que o rádio iria acabar-se. Eu era menino, mas já me
lembro de que esse era o temor: a televisão acabaria com o rádio,
mas este não acabou. Pelo contrário, o rádio se inovou, passou a
criar, a se reinventar para sobreviver à ameaça da televisão.

Quando, na década de 60, surgiram as primeiras emissoras em FM,
novamente veio a história de que o rádio em ondas médias estava
condenado e que só teríamos o rádio FM, que era estéreo,
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apresentava um novo som e era um novo mercado. Todavia, o rádio
em ondas médias continuou existindo. Na realidade, não só as ondas
médias, mas também as ondas curtas continuaram a existir, da
mesma forma que as ondas tropicais. Evidentemente, todas estes
estão aí até hoje, contando a história do rádio mineiro e brasileiro.

Agora dizem que o rádio está condenado porque inventaram um
negócio chamado Ipod ou MP3, esses aparelhinhos que baixam
música pela internet e são colocados no ouvido. Lá, em casa, os
meninos ficam com aquele negócio no ouvido e não querem ouvir
mais nada. Ninguém mais quer ouvir rádio, somente Ipod ou MP3.
Mas o rádio não acabará. O rádio supera todas essas ameaças
porque é o maior fator de integração nacional deste país imenso,
presente em todos os Municípios brasileiros, cobrindo 100% do
território nacional. É o único veículo que faz isso neste Brasil enorme.
E o rádio é serviço público.

O rádio é para mim tão fascinante, tão extraordinariamente
interessante que, quando eu ainda era menino, com cerca de 10 ou 12
anos, apaixonei-me por ele. Formei-me na escola de Januário
Carneiro, a Rádio Itatiaia de Noticiário e Reportagem - como
falávamos, com a boca cheia -, que abriu para o mundo os caminhos
de todos os continentes.

Passei pela Rádio Inconfidência de Jairo Anatólio, que era o nome
da época, pois transmitia o futebol para o Brasil todo.
Acompanhávamos as transmissões de Minas pela voz do Jairo ou
pela voz bonita do Getúlio Newton, possivelmente uma das vozes
mais aveludadas do rádio mineiro, na Rádio Guarani. Trabalhei um
pouco também na Rádio Mineira. Passei praticamente por todas as
emissoras de rádio do meu tempo, das décadas de 60 e 70, até me
transferir, por concurso, diga-se de passagem, para a “Voz da
América”, transmissão internacional feita de Washington, de onde fui
para a Rede Globo de Televisão.

O rádio está no meu sangue. O rádio, meu caro Presidente Alberto
Pinto Coelho, é parte da minha vida. A defesa que faço do rádio, da
televisão, às vezes até parece comprometer a pessoa do Ministro das
Comunicações, porque certas pessoas só dizem assim: “Só pensa em
rádio, só pensa em televisão”, quando, na realidade, pensamos mais
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no rádio e na televisão em razão de uma outra ameaça que ninguém
está vendo. A receita da comunicação no Brasil, hoje, é de
R$130.000.000.000,00. É isso que se movimenta na comunicação do
País nos 365 dias do ano. As principais empresas de
telecomunicações, ou seja, as companhias telefônicas, fixas e móveis,
ficam com R$120.000.000.000,00 dos R$130.000.000.000,00.

E quando se juntam todas as emissoras de rádio do Brasil, todas as
emissoras de televisão, tudo o que se faz na internet, todas as rádios
comunitárias, as rádios educativas, as emissoras educativas, as
profissionais, todas, tudo de rádio e televisão, dá 10 milhões. Alguém
tem que defender, alguém tem que pôr a cara na reta para defender a
posição do rádio e da televisão, porque são os veículos de
comunicação e de integração nacional.

Telefone é telecomunicação; é comunicação de um para outro.
Radiodifusão é comunicação de um para muitos, e televisão é a
mesma coisa. Esse é o veículo democrático, esse é o veículo de
massa, por isso é chamado comunicação de massa. Por essa razão,
este radialista, este jornalista tem a preocupação de estar sempre em
defesa do mais fraco.

Neste momento, o rádio está sob ameaça, mas não sob a ameaça
do Ipod, mas de uma convergência inevitável: dentro de quatro ou
cinco anos, desaparecerão o aparelho de televisão, o rádio receptor, o
telefone, enfim, tudo, assim como ver televisão, ouvir rádio, falar no
telefone e usar internet serão feitos por meio de um terminal de
acesso, que será inevitavelmente comandado pelas grandes
empresas de telecomunicações.

Por isso temos que comemorar esses 85 anos do rádio, como o
momento da sua transformação, da sua renovação. O que nos leva à
renovação do rádio? É a tecnologia digital. O rádio vence uma etapa
e, depois de 85 anos, é diferente: passa a ser um novo instrumento de
comunicação; deixa de ser analógico; vem com um som
absolutamente perfeito, como se fosse um CD no seu estéreo, em
casa; vem com uma transmissão tão pura que não se ouve mais
aquele chiado, porque é um sistema binário - ou chega 100% perfeito,
ou não chega. Mas vem com um alcance muito maior, pois, com
apenas 10% da eletricidade que se usa para colocar um transmissor
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analógico em funcionamento, usa-se um transmissor digital e se envia
som a mais lugares, muito mais distantes. Essa é a revolução do
rádio; esse é o rádio digital; é isso que, na verdade, irá recuperar o
rádio, porque, se continuar existindo exclusivamente como
instrumento analógico de comunicação, terá os dias contados.

Da mesma forma ocorre com a televisão. Iniciamos o procedimento
da televisão digital há um ano e meio, depois de passarmos por um
processo que nos levou a ouvir 1.200 técnicos: engenheiros,
cientistas, competentes, qualificados, conhecedores profundos do
sistema de comunicação. Envolvemos 92 instituições de ensino
públicas e privadas, incluindo a UFMG, a PUC de Porto Alegre, o
Instituto Mackenzie de São Paulo, a UFRJ, a UFPB. Todos os grandes
institutos de pesquisa participaram da escolha de um sistema de
televisão, que é o sistema brasileiro de televisão e que não foi
simplesmente comprado dos japoneses, pois escolhemos
inteligentemente a melhor ferramenta do sistema japonês, a melhor
ferramenta do sistema europeu e a melhor ferramenta do sistema
americano, o que, no sistema digital, é possível fazer. Não é como no
sistema analógico, do passado, em que escolhemos um sistema que
era só brasileiro e que virou a jabuticaba nacional: só nós a tínhamos;
aliás, nós e o Laos, o único país que adotou o sistema PAL M de
televisão, e não me perguntem por quê. Nunca entendi por que o Laos
adotou esse tipo de sistema.

No sistema analógico, as ferramentas são compatíveis e se
entendem. Os japoneses nos disseram que fizemos excelente opção,
tão boa que hoje a estão chamando de sistema nipo-brasileiro. Com
isso, veio a transferência de tecnologia que o Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva exigiu, ou seja, o acordo da TV digital. Na primeira
reunião que fizemos com os japoneses, eles foram sinceros o
bastante para dizer a todos os Ministros que a participação do Brasil
na fabricação desses televisores modernos, de plasma e de LCD, era
apenas a caixa de papelão. Aliás, minto, são os calços de plástico que
vêm dentro da caixa para segurar o aparelho. É essa a contribuição
do Brasil.

A participação do Brasil na tecnologia dos 104 milhões de aparelhos
telefônicos é somente o carregador. Um bom eletricista, em qualquer
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cidade do interior, faz um carregador igual ao usado aqui. Em Santa
Rita do Sapucaí fazemos carregador para exportar para o mundo
inteiro. Mas é a única coisa que fazemos nesse telefone da indústria
nacional. Então, exigimos essa transferência de tecnologia e
conseguimos. Hoje já temos técnicos no Japão, já temos japoneses
no Brasil fazendo exatamente essa transferência de tecnologia do
sistema de televisão digital japonês. Agora, queremos fazer isso no
rádio. Estamos tratando com os americanos e com os europeus como
iremos transferir a tecnologia do rádio digital, Emanuel Carneiro.
Senão, implantaremos um rádio digital e, na hora que o transmissor
pifar, teremos de trazer um técnico dos Estados Unidos para consertá-
lo. Não é isso, Marco Aurélio? Parece até um avião Learjet. Se pifar o
computador de bordo, tem de vir um engenheiro dos Estados Unidos
para consertá-lo. Em rádio não dá para fazer isso. Está aqui o
engenheiro Eric Schimidt, que está ao lado do Henrique, Reitor da
Universidade Federal de Juiz de Fora, que não me deixa mentir. Por
sugestão do Dr. Eric, a Universidade Federal de Juiz de Fora está
montando o primeiro curso que irá treinar engenheiros e técnicos para
cuidar do rádio digital e da TV digital. Caso contrário, começaremos a
transmitir digitalmente e não teremos como consertar as emissoras.
Esse é um processo de informática, é um processo inovador. Quando
instalamos uma coisa nova, temos de ter como consertá-la.

Estamos num momento muito importante do rádio brasileiro.
Confesso que escolhi este evento, meu caro Milton Lucca de Paula,
para anunciar que ainda não estamos em condições de dizer qual
será o modelo do rádio digital brasileiro. Queremos que o detetor do
modelo assegure a transferência da tecnologia, porque senão,
infelizmente, continuaremos montando rádios lá, em Manaus, em vez
de fabricarmos. Aliás, diga-se de passagem, há 15 anos desapareceu
a indústria do rádio, do aparelho receptor de rádio. Não fazemos mais
rádio no Brasil. A Motorádio foi a última fábrica de rádio do Brasil.
Agora, com o rádio digital, queremos as fábricas de volta, queremos
que elas venham fazer o rádio aqui. Não dá mais para importar da
China, da Coréia, de Taiwan e só montar em Manaus.

É preciso trazer para cá o profissional brasileiro. Ele é que tem que
fazer o rádio digital e a TV digital. Esta é a nossa preocupação. Se
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cedermos muito facilmente, não teremos essa transferência de
tecnologia. Estamos fazendo experiências com o rádio digital Iboc, o
sistema americano, há dois anos. Recentemente os recados são
sempre enviados pela imprensa mineira. No domingo passado, vi um
artigo publicado pelo “Estado de Minas” e assinado por 60 professores
preocupados com o modelo de rádio digital que faremos no Brasil.
Imediatamente entrei em contato com a Abert. Evidentemente, meu
amigo Flávio Cavalcanti Júnior disse que já responderam item por
item a cada uma das preocupações com a implantação do rádio
digital.

Mas não adianta dizer para mim, é preciso dizer para o mundo. É
preciso colocar essa notícia no rádio, para divulgar que as
experiências que estão sendo feitas com o rádio digital são válidas,
acompanhadas e abalizadas por técnicos competentes, para que o
Ministro diga ao Presidente da República que passamos por todos os
testes e que este é o modelo que interessa ao Brasil. Todos nós
somos radiodifusores ou ligados à radiodifusão.

Vejam as diferenças. No sistema americano, transmite-se dentro de
sua própria faixa. Ou seja, um pouquinho para a esquerda ou um
pouquinho para a direita dentro do local em que você está no rádio, e
transmite-se a informação digital, mas ocupa-se o mesmo espectro.

No sistema europeu é necessário um outro espaço. Onde é que
arranjaremos outro espaço para colocar 15 rádios em Belo Horizonte?
Esse outro espaço não existe. Onde é que colocaremos, para cada
rádio existente em São Paulo, no Rio de Janeiro ou em Porto Alegre,
um outro espaço no espectro? Esse outro espaço não existe.

O motivo de as preferências serem encaminhadas para o sistema
americano Iboc não é gostarmos dos americanos. Disseram que eu
era a favor dos japoneses, agora estão dizendo que sou a favor dos
americanos. Sou a favor do que é bom para o Brasil, daquilo que
resolve o nosso caso. Temos que analisar os sistemas e ver como
usá-los no rádio brasileiro, de que maneira seremos beneficiados com
esses sistemas.

Vejamos outras diferenças. O sistema europeu só transmite com
rádio em ondas médias e curtas. Hoje temos 59 emissoras de ondas
curtas no Brasil. A grande maioria é FM e, em segundo lugar, ondas
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médias. Mas não tem FM. Como é que adotarei um sistema de rádio
digital no Brasil que não tem FM? Algum radiodifusor permite que o
governo faça isso? Não há como fazer isso.

No sistema americano transmite-se em onda média e em onda FM,
mas em onda curta. Posso conviver com isso fazendo um sistema
híbrido, usando um sistema para AM-FM e outro sistema para onda
curta. São dois transmissores diferentes. É perfeitamente viável. Mas
aí vem o policiamento sobre o Ministro dizendo que não estou
tomando a decisão certa, como se eu fosse um idiota completo, como
se eu não soubesse nada sobre radiodifusão e não tivesse a
preocupação que tenho sendo do setor há 40 anos. Quantos dos
meus amigos estão aqui? O Ulisses Nascimento, que é mais velho do
que eu pelo menos dois dias, atestará que fomos um fiel estudioso do
rádio em todos os seus ambientes.

Fazemos um apelo para que a radiodifusão, especialmente as
associações, como a Abert e outras, mostrem, por meio do próprio
rádio, a conveniência do sistema que está sendo testado e respondam
às críticas apresentadas por aqueles que se julgam entendidos na
radiodifusão brasileira, para que possamos tomar a decisão.

E agora uma nota em relação à observação feita pelo meu querido
amigo Milton Lucca de Paula, sobre a rádio comunitária. A rádio
comunitária foi instituída por lei, no Congresso Nacional.
Curiosamente, as pessoas não sabem que, ao Ministério das
Comunicações, só cabe investigar o conteúdo, seja da rádio
comunitária, seja da rádio FM, seja da AM. Eu não tenho
competência, como Ministro, para fechar rádio. E ainda mais, o
Ministério das Comunicações só pode agir se provocado. Eu tenho de
receber uma carta-denúncia para, baseado nessa carta-denúncia,
encaminhar a questão para a Anatel, que é a agência reguladora.
Esta, sim, é a agência que regula, que regulamenta, que fiscaliza.
Cabe a ela agir, mas provocada pelo Ministério, que recebe uma
denúncia.

Vejam como se faz o triângulo: você está achando que a rádio
comunitária X ou Y está atrapalhando, trazendo perigo, como
aconteceu em São Paulo, há duas semanas, mais uma vez? Faça
uma denúncia, por escrito, ao Ministério das Comunicações, até por
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“e-mail” ou por telegrama; nós a recebemos e, imediatamente, o
Ministério das Comunicações se reporta à Anatel, que investigará e
apurará o fato. Se o fato realmente se confirmar, ela pode, então,
fechar a emissora.

No entanto, quantas vezes dizem: “O Ministro tem de fazer, o
Ministro tem de seguir a lei”. Só posso seguir a lei - “dura lex sed lex” -
se for provocado. Tenho de ser alertado oficialmente para tomar
posição. Não há outro jeito.

Por essa razão, estou pedindo que os próprios radiodifusores, que
os nossos companheiros, nas Capitais e no interior, dirijam-se
especialmente ao Ministério Público, uma das poucas instituições
respeitadas hoje, no interior. Se o Delegado - e, diga-se de passagem,
acontece todo dia -, fecha uma rádio, antes de o carro do Delegado
chegar na estrada, de volta para Belo Horizonte, a rádio já está no ar
novamente. Não há respeito pela autoridade.

Cada um de nós, quando jovem, em algum momento da vida, já leu
um artigo ou outro da revista “Seleções”, revista importada dos
Estados Unidos, muito bem feita. Há cerca de um mês, a revista
“Seleções” publicou uma pesquisa de opinião pública, realizada pelo
instituto Ibope - que muitos consideram o mais importante e crível
instituto aferidor, ou instituto de pesquisa, no Brasil. A pergunta foi a
seguinte: qual é a instituição em que você mais acredita no Brasil?
Vejam só, no ambiente do Ministério das Comunicações, o que
aconteceu. Em primeiro lugar, ficaram os Correios, a instituição mais
acreditada no País, até por estar presente em todos os 5.463
Municípios, em quase todos os Distritos e localidades do Brasil.

Realmente, a carta ainda é o principal instrumento de comunicação,
ponto a ponto, de uma pessoa para outra. A simples carta ainda é o
grande instrumento de comunicação. Apesar de já estarmos na era
eletrônica, e o “e-mail” parecer ser o grande instrumento de
comunicação, esse instrumento ainda é a carta. Sabe o que ficou em
segundo lugar, Sr. Presidente? O rádio. O rádio é a segunda
instituição que tem mais crédito no País. Ele é que faz a interação
entre os membros da sociedade, da comunidade. É por meio do rádio
que conversamos.

Quando falta água lá em casa, ligo para o Eduardo Costa e peço-lhe
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que fale pela Rádio Itatiaia que está faltando água - ou que tem
buraco na minha rua ou, ainda, que faltou luz, e a Cemig não veio
correndo. Não é assim, Eduardo? O rádio é a forma de interação da
comunidade. É por isso que tem essa credibilidade. Exceto em
relação às agências de publicidade, pois ele continua representando
apenas 4% do bolo publicitário nacional. Só 4%! Estão enganados os
donos de agências de publicidade, porque esse veículo extraordinário
precisa ser reconhecido e visto como um grande instrumento de
divulgação.

Encerro minhas palavras, dizendo ao Presidente Milton Lucca que,
apesar das limitações que tenho como Ministro e da necessidade de
ser provocado para poder fazer a investigação, principalmente no
caso específico das emissoras clandestinas que estão na região dos
aeroportos - como tem acontecido em São Paulo, infelizmente -, vou,
sim, criar uma força-tarefa. Mas preciso contar com a colaboração e a
participação dos radiodifusores, do Ministério Público, da magistratura
e da sociedade como um todo. Até porque, se vocês abrirem a página
do Ministério das Comunicações na internet - www.mc.gov.br -, verão
23 itens mostrando, passo a passo, como se faz o pedido de
concessão de uma rádio comunitária neste país. Se você seguir as
instruções, fizer tudo direitinho e realmente for um líder comunitário e
representar corretamente a sua comunidade, terá a autorização. Não
precisa ser pirata, não precisa ser clandestino: é só pedir. Você não
tem de ser político, religioso ou qualquer coisa assim, mas um
representante real da sua comunidade - pode ser o padre, o pastor, a
dona de casa, o taxista, sem distinção, desde que represente a
comunidade; é só acessar essa página, onde se mostra o que fazer
passo a passo.

Mas é muito mais fácil, Presidente, comprar um transmissor por
R$700,00 e botar no ar uma rádio pirata. É muito mais fácil! Sem pedir
nada a ninguém nem providenciar nenhum documento. E depois
aparece um cidadão lá em Santa Rita do Sapucaí, que faz esses
transmissores em sua empresa, e dá a declaração, em um grande
jornal dos mineiros, de que o rádio digital vai causar desemprego.
Como? Como vai causar desemprego? Como, se no rádio digital
temos de fazer 7 mil transmissores, 7 mil excitadores; se temos de
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fazer 7 mil de tudo o que se usa no rádio digital? O rádio digital vai
criar emprego em todo este país, em todas as cidades brasileiras, se
quiserem. E vem um cidadão dizer que o rádio vai acabar com o
emprego! É preciso trazer esse senhor aqui, Presidente, e fazer uma
audiência pública com a sua presença, para que nos explique como o
rádio digital vai causar desemprego. Eu estou interessado; quero ouvi-
lo e saber como.

Então, nos parabéns do nosso rádio, nos seus 85 anos, pelo
trabalho extraordinário que faz o rádio brasileiro, pela importância do
rádio na nossa vida, no nosso dia-a-dia, na vida nacional, deixo aqui o
meu abraço a cada um dos senhores radiodifusores, responsáveis por
esse rádio competente, dinâmico e informativo, ao qual tanto me
orgulho de pertencer. Muito obrigado.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o instrumentista Waldir

Silva, que apresentará as canções “Quem Sabe”, do maestro Antônio
Carlos Gomes, e “Amigos para Sempre”.

- Procede-se à apresentação musical.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta aos convidados os
agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da
convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 25, às 20
horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária
também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A
ordem do dia anunciada foi publicada na edição do dia 25/9/2007).
Levanta-se a reunião.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/9/2007
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Vanderlei Jangrossi, Chico Uejo, Getúlio Neiva e André Quintão
(substituindo este ao Deputado Padre João, por indicação da
Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Jangrossi,
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declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Chico Uejo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: Ofício nº 1.148/2007, do Sr. Gilman Viana
Rodrigues, Secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de
Minas Gerais, publicado no “Diário do Legislativo” de 13/9/2007.
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado requerimento do Deputado Vanderlei Jangrossi
em que solicita seja realizada audiência pública da Comissão com os
produtores da Gleba C2, do Projeto Jaíba, para discutir a
renegociação de contratos de financiamento com o BDMG. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2007.
Padre João, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Chico Uejo.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 985/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Vanderlei Miranda, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Associação de Inserção Social
para Ex-Dependentes Químicos Vaso Novo - Aisvan -, com sede no
Município de Contagem.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 985/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação de Inserção Social para Ex-Dependentes Químicos Vaso
Novo, com sede no Município de Contagem, que tem por finalidade
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amparar ex-dependentes químicos, ex-presidiários e sem-teto,
fornecendo-lhes abrigo, alimentação, atividades recreativas e apoio
espiritual. Além do mais, presta auxílio financeiro aos familiares dos
assistidos.

Em vista desse trabalho, a entidade é referência em ações
filantrópicas no Município e regiões vizinhas.

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

Conclusão
Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

985/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.277/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de Barreirinho - CDC -, com sede no Município de Monte
Azul.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.277/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Barreirinho, com
sede no Município de Monte Azul, que possui como finalidade
primordial desenvolver projetos e ações que visem minimizar os
efeitos da seca na região onde se situa.

Na consecução de sua metas mais gerais, combate a fome e a
pobreza, protege a saúde da família, da gestante, da infância, da
adolescência e da velhice, promove a habilitação e a reabilitação de
pessoas portadoras de deficiências, realiza atividades nas áreas da
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educação, da cultura, do esporte e lazer, orienta sobre a preservação
do meio ambiente e reivindica, perante os poderes públicos municipal,
estadual e federal, soluções para os problemas de interesse da
coletividade.

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

Conclusão
Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.277/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.301/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, a proposição em
epígrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de
Assistência às Pessoas com Câncer - AAPEC -, com sede no
Município de Ipatinga.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 23/6/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.301/2007 visa declarar de utilidade pública a

Associação de Assistência às Pessoas com Câncer, com sede no
Município de Ipatinga.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento a tais exigências, pois ficou comprovado que a
entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um
ano e sua diretoria é composta por pessoas idôneas, não
remuneradas pelo exercício de seus cargos.

Cabe ressaltar que o estatuto da entidade determina, no parágrafo
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único do art. 16, que é vedada qualquer forma de remuneração dos
cargos de diretoria e, no art. 42 que, no caso de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a entidade sem fins
lucrativos, com personalidade jurídica, sede e atividades no Estado de
Minas Gerais.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.301/2007.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

Costa - Gilberto Abramo - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.437/2007
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública o Grêmio Recreativo Real Sociedade,
com sede no Município de Sabará.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.437/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Grêmio Recreativo Real Sociedade, com sede no Município de
Sabará, que possui como finalidade precípua a difusão de atividades
cívicas, culturais, sociais e desportivas. Relevante é mencionar que
prioriza a prática do futebol, inclusive feminino, podendo competir em
todas as modalidades esportivas amadoristas.

Dessa maneira, incentiva as pessoas, por meio do esporte e da
cultura, a se tornarem agentes de sua própria transformação e
colaboradores na construção de uma sociedade justa e solidária.

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

Conclusão
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Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
nº 1.437/2007, em turno único.

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2007.
Deiró Marra, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.453/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Educacional e
Profissionalizante Trabalho e Justiça, com sede no Município de
Coromandel.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.453/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Educacional e Profissionalizante Trabalho e Justiça,
com sede no Município de Coromandel, que possui como objetivo
maior defender melhores condições de vida para os adolescentes
carentes.

Com esse propósito, promove cursos de habilitação profissional em
escolas e oficinas, visando à integração de seus beneficiários no
mercado de trabalho com o objetivo de garantir-lhes meios de
subsistência e, conseqüentemente, evitar que trilhem caminhos não
condizentes com a dignidade humana.

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

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 1.453/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2007.
Deiró Marra, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº



1379

1.485/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública o Abrigo dos Velhos Desamparados João
Pedro Valadão, com sede no Município de Canápolis.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.485/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Abrigo dos Velhos Desamparados João Pedro Valadão, com sede
no Município de Canápolis, entidade sem fins lucrativos e de caráter
filantrópico, que desenvolve serviços na área da saúde, cultura, além
de estudos e pesquisas.

Sua finalidade é assistir os idosos desamparados e carentes da
região, assegurando-lhes segurança, respeito e afeto para que
possam recuperar a auto-estima e reintegrar-se no convívio social.

Para alcançar seus objetivos, atende às necessidades do idoso, com
atenção à sua convivência no seio da coletividade; elabora, promove e
apoia estratégias,comprometidas com seu objetivo básico, para
subsidiar a implantação de políticas públicas voltadas para a defesa
dos direitos sociais do segmento que atende.

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

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 1.485/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.494/2007

Comissão de Saúde
Relatório
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De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Núcleo de Prevenção e Assistência a
Dependentes Químicos e Familiares, com sede no Município de
Cachoeira de Minas.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.494/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Núcleo de Prevenção e Assistência a Dependentes Químicos e
Familiares, com sede no Município de Cachoeira de Minas, entidade
sem fins lucrativos, que tem como finalidade precípua a valorização da
vida.

No intuito de alcançar esse objetivo, promove campanhas de
esclarecimento e orientação sobre prevenção do uso indevido de
drogas, além de capacitação de pessoas da comunidade para orientar
sobre a gravidade dos males e das conseqüências dessas
substâncias.

Com relação aos dependentes, após triagem preliminar, encaminha
os que quiserem recuperar-se para o centro de reabilitação que
mantém e onde trabalha para reintegrá-los na sociedade.

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

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 1.494/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2007.
Ruy Muniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.506/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação de Moradores do Povoado
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de Itatiaia, com sede no Município de Ouro Branco.
Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.506/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Moradores do Povoado de Itatiaia, com sede no
Município de Ouro Branco, que possui como finalidade primordial
apoiar e ampliar as ações e os programas que visem à melhoria da
qualidade de vida na referida localidade.

Para alcançar seus propósitos, promove atividades nas áreas
culturais, esportivas, educacionais e de lazer; protege a saúde da
família, da criança, do adolescente e do idoso; orienta sobre a
preservação do meio ambiente; combate a fome e a pobreza; busca a
inserção dos seus associados no mercado de trabalho e os representa
junto a entidades públicas e privadas, defendendo seus interesses e
suas reivindicações.

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

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 1.506/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 19 de setembro de 2007.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.528/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Delvito Alves, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Sapezal,
com sede no Município de Unaí.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
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deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.528/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária do Sapezal, com sede no Município de
Unaí, entidade sem fins lucrativos que tem por finalidade desenvolver
serviços técnicos, bem como atividades sociais, culturais, desportivas
e recreativas, visando ampliar a convivência harmônica entre seus
associados.

Além disso, zela pela melhoria das condições de vida da
comunidade, assiste as pessoas carentes e promove programas que
tenham por fim o desenvolvimento agrícola e pecuário de forma
conciliada com a preservação do meio ambiente.

Para alcançar seus objetivos, firma convênios com instituições
congêneres e com órgãos públicos, congregando-os para a alocação
de recursos materiais e humanos em benefício da comunidade do
Sapezal.

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

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 1.528/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.545/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em
tela tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Moradores e Amigos do Bairro Santa Tereza - Amast
-, com sede no Município de São Sebastião do Paraíso.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/9/2007 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.545/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores e Amigos
do Bairro Santa Tereza - Amast.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art.
31 que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros, bem como as
dos associados, não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o
recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem,
e, no art. 35, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere, com
personalidade jurídica e registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.545/2007.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.614/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado José Henrique, a proposição em epígrafe

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Prime
Solidária, com sede no Município de Belo Horizonte.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 22/9/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
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determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.614/2007 visa declarar de utilidade pública a
Associação Prime Solidária, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica;
funciona há mais de um ano e sua diretoria é composta por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de seus cargos.

Note-se que a terceira alteração estatutária da entidade, registrada
em 29/12/2006, determina, no parágrafo único do art. 21, que ela não
remunera, de nenhuma forma, os cargos de sua Diretoria e do
Conselho Fiscal; e, no art. 41, que, no caso de sua dissolução, os
bens remanescentes serão destinados a instituição qualificada nos
termos da Lei nº 9.790, de 1999, que dispõe sobre a qualificação de
pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como
organizações da sociedade civil de interesse público,
preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 1.614/2007.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.614/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em epígrafe

visa a declarar de utilidade pública a Associação Prime Solidária, com
sede no Município de Belo Horizonte.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
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concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.614/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Prime Solidária, com sede no Município de Belo
Horizonte, entidade sem fins lucrativos, que tem por escopo promover
ações de assistência social e iniciativas concernentes à cultura, à
educação, à proteção e à conservação do meio ambiente, à
valorização da ética, da cidadania, da democracia e de outros valores
universais. Além do mais, combate a fome e a pobreza e desenvolve
pesquisas sobre tecnologias alternativas que dizem respeito a suas
atividades-fim.

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

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.614/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 26 de setembro de 2007.
Rosângela Reis, relatora.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 616/2007

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado e resultante do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.713/2004, a proposição em
epígrafe visa a alterar a Lei nº 12.645, de 10/10/97, que dispõe sobre
a instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação do sistema
de abastecimento de água e dá outras providências.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem, agora, a matéria a esta Comissão para receber parecer de
mérito.

Fundamentação
O projeto em epígrafe tem por meta alterar a redação do art. 3º da

Lei nº 12.645, de 1997, estabelecendo o prazo de 180 dias para a
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concessionária de abastecimento de água instalar ou autorizar a
instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação que
antecede o hidrômetro do imóvel. Após solicitação formal do
consumidor e esgotado o prazo sem providências por parte da
concessionária, permite-se que o consumidor instale o equipamento,
mediante comunicação por escrito à concessionária, em que deve
informar a data da instalação, a qual passa a ser de sua
responsabilidade.

Nos termos da justificação do projeto, a Copasa está se recusando a
instalar o equipamento eliminador de ar sob o argumento de que a lei
ainda não foi regulamentada, conforme determina o seu art. 3º. A
matéria foi examinada por esta Comissão na legislatura passada em
parecer que ora corroboramos e cujos trechos de maior importância
seguem transcritos:

Inicialmente, cabe-nos esclarecer que a mencionada lei tem por
destinatários todas as concessionárias de serviço público de
abastecimento de água. Assim, o suposto descumprimento da lei não
seria prerrogativa apenas da Copasa.

Na verdade, nem a Copasa nem as demais concessionárias estão
descumprindo as determinações legais. A regulamentação da Lei nº
12.645, de 1997, depende de manifestação do governo central, mais
precisamente, do Instituto Nacional de Metrologia - Inmetro, como
adiante demonstraremos.

Na resposta à Consulta nº 77.990, de 3/9/2004, a citada autarquia
federal esclarece que não há nenhum tipo de dispositivo eliminador de
ar aprovado ou autorizado por ela.

Assim, a Portaria Inmetro nº 246, de 2000, que baixa o Regulamento
Técnico Metrológico sobre medidores de água, estabelece,
textualmente:

“9.4 - Qualquer dispositivo adicional, projetado para ser instalado
adjunto ao hidrômetro deve ser submetido à apreciação por parte do
Inmetro, com vistas a verificar se o mesmo influencia o desempenho
metrológico do medidor (hidrômetro)”.

Ora, a competência para tratar dessa matéria cabe privativamente à
União, nos termos do art. 22, VI, da Constituição Federal. De fato, no
parágrafo único do mesmo artigo, é prevista a delegação aos Estados
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membros para legislar sobre o tema. No entanto, ainda não se editou
lei complementar federal nesse sentido.

Outro aspecto problemático do projeto diz respeito à possibilidade
de o consumidor instalar por conta própria o equipamento na rede
pública de abastecimento de água.

Como se sabe, o gerenciamento de bens públicos é atribuição
privativa de órgãos e agentes públicos. Assim, a regra esbarra no
ordenamento jurídico. Admitir a intervenção particular descaracteriza a
natureza intrínseca desses bens, com grande possibilidade de riscos
para o sistema de abastecimento público.

Por fim, cabe-nos ainda fazer considerações sobre a inconveniência
e inoportunidade do projeto, em face de estudos realizados por
instituições idôneas nos equipamentos eliminadores de ar.

No parecer técnico emitido pela Fundação Nacional de Saúde,
datado de 1º/10/2002, essa instituição não recomenda a utilização do
equipamento eliminador de ar, tendo em vista que ele pode ocasionar
riscos à saúde da população. Segundo a Funasa, “na tentativa de se
eliminar um problema, a instalação desses equipamentos poderá
causar outro mais grave (colocar em risco a saúde da população),
uma vez que se introduz um ponto de abertura na rede de distribuição,
propício às doenças de veiculação hídrica, a depender das condições
topográficas, instalação, manejo, etc”. Dessa forma, a Funasa ratifica
o relatório emitido pela Caesb, no sentido de não aprovação do
equipamento.

No relatório final elaborado pelo Centro de Ciências Exatas e
Tecnologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, datado
de setembro de 2002, as considerações finais são as seguintes:

“Considerando que foram observados vazamentos e indícios de
admissão de ar em alguns dispositivos eliminadores de ar, estudos
devem ser realizados para constar se, ao longo do tempo de
operação, estes não comprometerão a qualidade da água distribuída,
uma vez que, geralmente, os mesmos ficam expostos às intempéries,
além do desgaste natural de seus componentes.

Soluções preventivas buscando reduzir a intermitência no
abastecimento de água através de projetos bem dimensionados para
novas redes, reabilitação do sistema existente e operação otimizada
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da rede de distribuição de água traduzem a política adequada para o
melhor atendimento ao consumidor.”.

No estudo do Departamento de Hidráulica e Saneamento da
Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora,
de 16/9/2002, extraímos o seguinte fragmento conclusivo:

“Pode-se afirmar que, no período de teste citado, a diferença entre
os consumos médios semanais registrados pelos hidrômetros
instalados a montante e a jusante do equipamento eliminador de ar
não foi estatisticamente significativa para nenhum dos pontos de
coleta de dados que possibilitaram análise de suas informações”.

No “site” www.saneamentobasico.com.br, consultado em
17/12/2003, no estudo técnico elaborado pela Universidade de Santa
Maria, no Rio Grande do Sul, afirma-se o seguinte a respeito do uso
de eliminador de ar:

“O usuário não foi beneficiado, houve situações onde se registraram
prejuízos ao usuário da ordem de 8,3%; alguns dispositivos pouco
tempo depois da instalação apresentam vazamento; a possibilidade
de fraude se apresenta com mais facilidade; surge o risco de
contaminação da rede pública de abastecimento de água; alto risco de
epidemia de cólera, diarréia e outras doenças, e, por fim, o laudo
recomenda que seja evitado qualquer tipo de intervenção na rede”.

No documento intitulado “Estudo Técnico sobre a Influência do Ar na
Rede Pública de Distribuição de Água”, elaborado pelo Prof. Orestes
Marracini, em abril de 2002, com o objetivo de instruir o Procedimento
Civil nº 22/95 - Ministério Público x Sabesp, conclui-se que:

- “a solução para eliminar o ar deve ser de forma coletiva e não
individual e deve ser junto à causa (origem) e não ao seu efeito
(conseqüência);

- para serem instalados junto a hidrômetros, os eliminadores de ar
ainda carecem de normatização específica”.

Como se observa, a utilização de eliminadores de ar na rede de
abastecimento público é tema complexo e carece de maiores estudos
e pesquisas. No âmbito internacional, não se conhece a utilização
desse expediente para eliminar o ar na tubulação. Cremos que o
problema pode e deve ser solucionado por outros meios,
principalmente pela melhoria do sistema de abastecimento, por meio
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da eliminação da intermitência no fornecimento da água canalizada.
É possível notar na leitura desse minucioso estudo que o eliminador

de ar é tecnologia ainda não aprovada pelos órgãos competentes e
que, para além de tudo, pode causar riscos à saúde. Assim, não é
prudente que esta Casa aprove projeto dessa natureza.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº

616/2007.
Sala das Comissões, 26 de setembro de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Ademir

Lucas - Inácio Franco - Domingos Sávio - André Quintão.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 965/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o projeto de lei em pauta
obriga a exposição de cartaz de advertência sobre acidentes pelos
estabelecimentos que comercializarem álcool líquido e dá outras
providências.

A proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade com as Emendas n°s 1 e 2, que apresentou .

Em seguida, o projeto foi encaminhado à Comissão de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte, que opinou por sua aprovação com as
Emendas n°s 1 e 2.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, em
observância ao art. 188, c/c o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob comento tem por objetivo desestimular o

consumidor a adquirir álcool líquido, como estratégia para reduzir o
número de acidentes provocados pelo produto. Para atingir esse fim,
prevê que os estabelecimentos que comercializam álcool afixarão
cartaz com imagem de acidente provocado pelo álcool líquido e
advertência sobre o risco decorrente da utilização desse produto.

O autor relata em sua justificação que, de acordo com dados da
Associação Brasileira de Queimados, observa-se, a cada ano, cerca
de 1 milhão de acidentes com queimaduras no Brasil, e 51% dizem
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respeito a ocorrências domésticas, a maioria envolvendo crianças
lidando com álcool líquido.

A Comissão de Constituição e Justiça afirma em seu parecer que a
proposição se insere na competência suplementar estadual em termos
de consumo e de proteção à saúde, não apresentando também vício
de iniciativa. Essa Comissão argumentou que, quanto à
compatibilidade do conteúdo do projeto com os princípios e regras
jurídicos, não se vislumbra óbice, exceto no que diz respeito à
definição das infrações com base em lei federal da década de 70 e à
fixação de prazo para que o Executivo regulamente a futura lei.

Em relação ao primeiro impedimento, como a matéria visa à
proteção da saúde física do consumidor, essa Comissão entendeu ser
razoável lançar mão das sanções previstas no Código de Defesa do
Consumidor, Lei Federal n° 8.078, de 11/9/90, o que  motivou a
apresentação da Emenda nº 1, com a qual concordamos. Quanto à
fixação de prazo para regulamentação da lei pelo Poder Executivo,
apresentou a Emenda n° 2, que suprime o art. 6º da proposição.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, por sua
vez afirmou que, em Minas Gerais, somente o Município de Belo
Horizonte editou norma proibindo a comercialização de álcool líquido
nas drogarias, supermercados e demais estabelecimentos comerciais
situados no Município - Lei Municipal n° 9.197, de 2/5/2006 -, não
existindo legislação estadual a esse respeito.

Essa Comissão informou, ainda, que a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária - Anvisa - editou a Resolução n° 46, de 20/2/2002,
a qual somente permite a comercialização direta ao consumidor do
álcool na forma de gel, medida que acarretou, segundo estudo
realizado pela Sociedade Brasileira de Queimadura, redução média de
65% no número de acidente com álcool.

Quanto ao aspecto financeiro e orçamentário, temos a informar que
a proposição não implicará nenhum impacto nas contas públicas,
porquanto se destina a regular relações entre particulares, criando
obrigação para o comerciante de álcool. Com efeito, a partir de
medida de baixo custo para esse comerciante, será possível uma
significativa economia aos cofres públicos na área de saúde,
preventiva e hospitalar, motivo por que tem o projeto também grande
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alcance social.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
965/2007 com as Emendas n° 1 e 2, da Comissão de Co nstituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 26 de setembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Antônio Júlio - Lafayette

de Andrada - Agostinho Patrús Filho.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.446/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
revoga o art. 22 da Lei nº 14.699, de 6/8/2003, que dispõe sobre
formas de extinção e garantias do crédito tributário, altera a Lei nº
6.763, de 26/12/75, a Lei nº 13.470, de 17/1/2000, a Lei nº 14.062, de
20/11/2001, e dá outras providências.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Cabe agora a esta Comissão, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
inciso VII, do Regimento Interno, emitir parecer sobre a matéria.

Fundamentação
O objetivo do projeto em exame é revogar o art. 22 da Lei nº 14.699,

de 2003, o qual, em seu “caput”, estabelece que não será exigido
depósito prévio para seguimento de recurso dirigido à Câmara
Especial do Conselho de Contribuintes contra decisão nos processos
tributário-administrativos. O seu § 1º, contudo, descreve uma exceção
à regra estabelecida no “caput”, quando o valor atualizado do crédito
tributário for igual ou superior a 200.000 Ufemgs na época da
interposição do recurso. Nesse caso, o recorrente deve efetivar
depósito, em moeda corrente, de valor correspondente a 15%, 20% ou
30% da exigência fiscal definida no primeiro julgamento do Conselho
de Contribuintes, conforme o montante do crédito tributário.

Segundo a exposição de motivos do Secretário de Estado de
Fazenda, anexa à mensagem do Governador do Estado, a proposta
de revogação do referido dispositivo foi recomendada pela Advocacia-
Geral do Estado - AGE -, por meio do Parecer nº 14.775, publicado no
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“Minas Gerais” de 19/5/2007. Essa recomendação, por sua vez, é
decorrência de decisão do Supremo Tribunal Federal - STF -,
proferida em sessão do dia 28/3/2007, que declarou inconstitucionais
as normas relacionadas com a exigência de depósito prévio para
interposição de recurso no âmbito do processo tributário administrativo
(Adins nºs 1.922-DF e 1.976-DF).

Ao examinar a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça
considerou que o referido dispositivo fere o princípio constitucional da
isonomia e o amplo direito de defesa do contribuinte, em virtude da
exigência de depósito relativo a dívida ainda não constituída, objeto de
controvérsia na esfera administrativa.

Concordamos com o posicionamento da comissão que nos
precedeu. A alteração proposta de fato aperfeiçoa a Lei nº 14.699, de
2003, trazendo maior justiça para o contribuinte. Do ponto de vista
financeiro-orçamentário, não há impacto negativo, uma vez que o
pagamento que deixa de ser exigido se refere a um depósito prévio, e
não a um crédito tributário definitivo, cabendo ainda discussão tanto
na esfera administrativa quanto na judiciária, motivo por que não
constitui receita do Estado.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.446/2007, no 1º turno.
Sala das Comissões, 26 de setembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Agostinho

Patrús Filho - Jayro Lessa - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.499/2007

Comissão de Cultura
Relatório

O Projeto de Lei nº 1.499/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
declara como patrimônio histórico e cultural do Estado o Caminho da
Fé e dá outras providências.

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer concluindo pela
constitucionalidade, juridicidade e legalidade da proposição.

Vem a matéria agora a esta Comissão, nos termos do art. 102, XVII,
“d”, combinado com o art. 188 do Regimento Interno, para receber
parecer quanto ao mérito.
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Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe visa a declarar como patrimônio

histórico e cultural do Estado o Caminho da Fé. Conforme se
depreende da justificação do projeto, a intenção é salvaguardar parte
da rota de peregrinação religiosa que tem início e fim,
respectivamente, nas cidades paulistas de Águas da Prata e
Aparecida do Norte, após passar pelos Municípios mineiros de
Andradas, Ouro Fino, Inconfidentes, Borda da Mata, Tocos do Moji,
Estiva, Bom Repouso, Consolação, Paraisópolis e Sapucaí-Mirim. De
seus 306km de extensão, 200km estão situados no território mineiro.

Ao solicitar que o reconhecimento de patrimônio histórico e cultural
se dê por meio do registro, o projeto vincula a declaração aos termos
do Decreto nº 42.505, de 15/4/2002, que institui as formas de registros
de bens culturais de natureza imaterial ou intangível que constituem
patrimônio cultural de Minas Gerais.

É considerado patrimônio cultural imaterial: as práticas, as
representações, as expressões, os conhecimentos, as técnicas e
também os instrumentos, os objetos, os artefatos e os lugares que
lhes são associados, as comunidades, os grupos e, em alguns casos,
os indivíduos que se reconhecem como parte desse patrimônio. O
patrimônio imaterial é transmitido de geração em geração e
constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de
seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, o
que gera um sentimento de identidade e continuidade e contribui para
promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. É
inegável que a rota Caminho da Fé é dotada das características
peculiares de um bem cultural que deve ser tutelado.

Ademais, conferir a esse caminho o “status” de patrimônio cultural
de Minas Gerais divulgará em todo o País a existência deste local de
fé e, por via de conseqüência, acarretará desenvolvimento do turismo
nas localidades da região, como a melhoria da rede de hospedagem e
alimentação. Esses são os motivos que nos levam a ser favoráveis à
proposição em comento.

Necessário se faz, no entanto, a apresentação de substitutivo ao
projeto original, para a adequação formal de seus termos à definição
de patrimônio, a adequação do procedimento do registro e a alteração



1394

da rota de peregrinação.
A proposição em comento declara o Caminho da Fé como

patrimônio histórico e cultural. Entretanto, o Decreto Federal nº 3.551,
de 4/8/2000, e o Decreto Estadual nº 42.505, de 2002, que tratam do
registro de bens culturais, assim como a doutrina existente,
consideram que esses bens como patrimônio cultural. Patrimônio
cultural é o gênero, e histórico ou artístico, a espécie, sendo portanto
desnecessário incluir na declaração a condição de histórico.

Conforme explicitado no excelente parecer da Comissão de
Constituição e Justiça, “o registro de um bem imaterial se dá com a
inscrição em um dos quatro Livros de Registro, a saber: o Livro dos
Saberes, onde serão inscritos os conhecimentos e modos de fazer
enraizados no cotidiano das comunidades; o Livro das Celebrações,
onde serão inscritos rituais e festas que marcam a vivência coletiva do
trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas
sociais; o Livro das Formas de Expressão, onde serão inscritas as
manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas; e o
Livro dos Lugares, onde serão inscritos mercados, feiras, santuários,
praças e demais espaços onde concentram e reproduzem práticas
culturais coletivas”. Também constata o parecer que ainda é incipiente
a jurisprudência sobre o processo de registro por meio de lei. Para
que não pairem dúvidas, parece-nos prudente que seja devidamente
determinado, na lei que se elabora, em qual dos citados Livros se
daria o registro.

Por fim, a Associação dos Amigos do Caminho da Fé, entidade
legalmente constituída e responsável pela concepção, manutenção e
divulgação dessa rota de peregrinação, repassou a este relator
informações sobre a alteração da citada rota, motivada pela
supressão dos Municípios de Bom Repouso e Sapucaí-Mirim e pelo
acréscimo do Município de Brazópolis.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.499/2007 na forma do Substitutivo nº 1, que apresentamos.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Declara como patrimônio histórico e cultural do Estado de Minas
Gerais o Caminho da Fé e dá outras providências.



1395

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado como patrimônio cultural do Estado de Minas

Gerais o Caminho da Fé, rota de peregrinação que abrange os
Municípios de Andradas, Ouro Fino, Inconfidentes, Borda da Mata,
Tocos do Moji, Estiva, Consolação, Paraisópolis e Brazópolis.

Art. 2º - Cabe ao Poder Executivo a adoção das medidas cabíveis
para registro do bem cultural no Livro de Registro dos Lugares, nos
termos da legislação pertinente.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Maria Lúcia Mendonça, relatora -

Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.356/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em tela tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Piraúba o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno e agora retorna a este órgão
colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o
art. 189, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.356/2007 tem por escopo autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Piraúba um imóvel com área de
2.000m², situado na localidade de Córrego São Domingos, nesse
Município, para que ali seja instalada uma unidade de assistência
social e atendimento médico, em benefício daquela comunidade.

Ressalte-se, ainda, que o imóvel reverterá ao patrimônio do Estado
se, no prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública
de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista, conforme
preceitua o art. 2º do projeto em análise.

A autorização legislativa de que trata a proposição é exigida pelo art.
18 da Constituição do Estado, pelo art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de
1993, que institui normas para licitação e contratos da administração
pública, e pelo § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que
estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle
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dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e
do Distrito Federal.

Cumpre-nos reiterar que a alienação do imóvel em tela atende aos
preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de bens
públicos, além de não representar despesas para o erário e não
acarretar repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.356/2007 no 2º turno.
Sala das Comissões, 26 de setembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Lafayette de

Andrada - Jayro Lessa.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.415/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em tela tem a
finalidade de alterar os arts. 1º e 2º da Lei nº 16.692, de 11/1/2007,
que autoriza o Poder Executivo a permutar com a União o imóvel que
especifica, situado no Município de Uberaba.

O projeto foi aprovado no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, e
retorna, agora, a esta Comissão a fim de receber parecer para o 2º
turno, nos termos do art. 189, c/c o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em atendimento ao disposto no § 1º do art. 189 do mesmo Diploma,
faremos constar, ao final deste parecer, a redação do vencido.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.415/2007, na forma aprovada no 1º turno,

pretende autorizar o Poder Executivo a permutar um imóvel com área
de 1.024,22m², situado no Bairro Fabrício, no Município de Uberaba, a
ser desmembrado de área maior, e avaliado em R$740.401,16, pelo
imóvel de propriedade da União, com área de 10.256,21m², situado no
Bairro Santa Marta, naquele Município, e avaliado em
R$1.287.461,75.

Em seu art. 2º, a proposição estabelece que a diferença entre os
laudos de avaliação dos imóveis, no valor de R$547.060,59, será
compensada pelo Município de Uberaba, por meio da transferência
para a União de imóvel situado no Bairro Mercês, naquele Município,
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avaliado em R$376.538,93, e do reembolso direto à União, sem
intermediação do Estado, do valor restante de R$170.521,66.

Além disso, o projeto de lei em análise, na forma do vencido, revoga
a Lei nº 16.692, de 11/1/2007, que trata de matéria idêntica.

Cabe ressaltar que a exigência de autorização legislativa para a
alienação de patrimônio público decorre do disposto no art. 18 da
Constituição do Estado, no art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, e
no § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

Reafirmamos que a matéria em questão atende aos preceitos legais
que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos e, por
não acarretar despesas para o erário, não repercute na execução da
Lei Orçamentária.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.415/2007, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 26 de setembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator -  Jayro  Lessa -

Agostinho Pátrus Filho - Lafayette de Andrada.
PROJETO DE LEI Nº 1.415/2007

(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a permutar com a União o imóvel que

especifica, situado no Município de Uberaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a permutar imóvel com

área de 1.024,22m² (mil e vinte e quatro vírgula vinte e dois metros
quadrados), situado na Rua Treze de Maio, nº 74, Bairro Fabrício, no
Município de Uberaba, a ser desmembrado, conforme descrição
constante no anexo desta lei, de área maior, com 1.900,067m² (mil e
novecentos vírgula zero sessenta e sete metros quadrados),
registrada sob o nº 11.700, à ficha 1 do Livro 2, no Cartório de
Registro de Imóveis de 1º Ofício da Comarca de Uberaba, e avaliado
em R$740.401,16 (setecentos e quarenta mil quatrocentos e um reais
e dezesseis centavos), pelo imóvel de propriedade da União, com
área de 10.256,21m² (dez mil duzentos e cinqüenta e seis vírgula vinte
e um metros quadrados), situado no Bairro Santa Marta, naquele
Município, constituído pelos lotes 1 a 27 da quadra 19, registrado sob
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o nº 45.403, à ficha 1 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis
de 1º Ofício da Comarca de Uberaba, e avaliado em R$1.287.461,75
(um milhão duzentos e oitenta e sete mil quatrocentos e sessenta e
um reais e setenta e cinco centavos).

Art. 2º - A diferença entre os laudos de avaliação dos imóveis objeto
da permuta a que se refere o art. 1º, no valor de R$547.060,59
(quinhentos e quarenta e sete mil sessenta reais e cinqüenta e nove
centavos), será compensada pelo Município de Uberaba da seguinte
forma:

I - transferência para a União do imóvel situado na Rua Engenheiro
Foze Kalil Abrão, nº 115, Bairro Mercês, naquele Município, avaliado
em R$376.538,93 (trezentos e setenta e seis mil quinhentos e trinta e
oito reais e noventa e três centavos);

II - reembolso direto à União, sem intermediação do Estado de
Minas Gerais, do valor restante de R$170.521,66 (cento e setenta mil
quinhentos e vinte e um reais e sessenta e seis centavos).

Art. 3º - Fica revogada a Lei nº 16.692, de 11 de janeiro de 2007.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Anexo
(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2007)

O imóvel pertencente ao Estado tem a seguinte descrição: frente
para a Rua Treze de Maio, com 24,80m (vinte e quatro vírgula oitenta
metros), confrontando, pelo lado direito, com terreno de propriedade
do Estado, em linha quebrada, com segmentos de 5,50m (cinco
vírgula cinqüenta metros), 5,48m (cinco vírgula quarenta e oito
metros), 20,50m (vinte vírgula cinqüenta metros) e 5m (cinco metros),
pelos fundos, com terrenos de Nelita Sinibalde e Eugênio Rodrigues
Borges, numa extensão de 30,27m (trinta vírgula vinte e sete metros),
e, fechando o perímetro, pelo lado esquerdo, com terrenos da
Prefeitura Municipal de Uberaba, numa extensão de 42,71m (quarenta
e dois vírgula setenta e um metros), perfazendo a área de 1.024,22m²
(mil e vinte e quatro vírgula vinte e dois metros quadrados).

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.379/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.379/2007, de autoria do Deput ado André
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Quintão, que declara de utilidade pública a Associação de Capoeira
Arte e Mandinga - Acam -, com sede no Município de Almenara, foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.379/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Capoeira Arte e

Mandinga - Acam -, com sede no Município de Almenara.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de

Capoeira Arte e Mandinga - Acam -, com sede no Município de
Almenara.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Zé

Maia.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 25/9/2007, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Tiago Ulisses, notificando o falecimento de Mateus

Gontijo de Melo, ocorrido no dia 3/9/2007, nesta Capital. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Tiago Ulisses, notificando o falecimento de Ana
Ferreira de Jesus, ocorrido no dia 24/9/2007, em Lagoa da Prata. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 28 DE SETEMBRO DE 2007

ATAS
ATA DA 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/9/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana, Paulo Guedes e Vanderlei

Miranda
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nºs 113 e 114/2007
(encaminham os Projetos de Lei nºs 1.631 e 1.632/2007,
respectivamente), do Governador do Estado - 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 1.633
a 1.639/2007 - Requerimentos nºs 1.221 a 1.230/2007 -
Requerimentos da Comissão de Administração Pública e dos
Deputados Leonardo Moreira, Gilberto Abramo, Doutor Viana (4) e
Dalmo Ribeiro Silva - Comunicações: Comunicações das Comissões
de Transporte, de Política Agropecuária, de Cultura, de Segurança
Pública e de Administração Pública e dos Deputados Rômulo
Veneroso e Agostinho Patrús Filho - Questão de ordem - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Arlen Santiago, Célio Moreira e
Almir Paraca, da Deputada Elisa Costa e do Deputado André Quintão
- Questões de ordem - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de
Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Doutor
Viana (4), Leonardo Moreira e Dalmo Ribeiro Silva; deferimento -
Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei nºs 350 e 994/2007 e do Projeto de Resolução nº
1.287/2007; aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimento
do Deputado Gilberto Abramo; aprovação - Requerimento do
Deputado Paulo Guedes; deferimento; discurso do Deputado Paulo
Guedes - Requerimento da Deputada Elisa Costa; deferimento;
discurso do Deputado André Quintão - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Roberto



1401

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio
Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi -
Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva -
Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma
Diniz - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini
- Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia
Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de
Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu
Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre
João - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Rêmolo Aloise - Rômulo
Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Vanderlei
Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia -
Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Luiz Tadeu Leite, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O Deputado Carlin Moura, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte
correspondência:

MENSAGEM Nº 113/2007
Belo Horizonte, 25 de setembro de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para ser submetido ao exame e

deliberação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que
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autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Barbacena o
imóvel que especifica.

A doação de que trata o projeto é resultado de entendimentos
havidos entre a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão –
SEPLAG com a Administração Municipal de Barbacena, tendo em
vista a utilização da área para instalação dos serviços públicos de
saúde, educacionais e culturais, ressaltando que este imóvel é objeto
de Termo de Cessão de Uso de Bem Imóvel celebrado entre o Estado
de Minas Gerais, por intermédio da SEPLAG e aquele Município, em
2005, com vigência de cinco anos.

Trata-se, como se vê, de transação que atende aos interesses das
partes, com inegáveis benefícios ao serviço público municipal e
estadual.

São estas, Senhor Presidente, as razões por que solicito dessa
augusta Casa a aprovação da medida.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 1.631/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Barbacena o

imóvel que especifica.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Barbacena o imóvel constituído pela área de 1.193,04m², situado na
Praça Conde de Prado, n° 81, Centro, naquele Municí pio, registrado
sob o n° 64, livro 3, fls. 114, no Cartório de Regi stro de Imóveis de 1°
Ofício da Comarca de Barbacena.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” será utilizado para
instalação de serviços de saúde, educacionais e culturais.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado, se no prazo de cinco anos, contados da lavratura de escritura
pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no
parágrafo único do art. 1°.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
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MENSAGEM Nº 114/2007
Belo Horizonte, 25 de setembro de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

Egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que autoriza o
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
DER-MG - a doar imóvel de sua propriedade ao Município de Campo
Belo.

Na oportunidade, no uso da competência que me confere o inciso VI
do art. 90 da Constituição do Estado de Minas Gerais, esclareço que o
imóvel objeto do projeto de lei em tela se destina à instalação da
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor à
elevada análise de seus Nobres Pares, o projeto em questão.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 1.632/2007
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem - DER/MG - a

doar ao Município de Campo Belo o imóvel que especifica.
Art. 1º - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem - DER/MG -

autorizado a doar ao Município de Campo Belo o imóvel constituído
pelo lote de terreno e suas benfeitorias, com área total de 12.000m²,
sendo 240m de frente confrontando com a Rodovia MG-25, 240m de
fundos, confrontando com Walbert Filgueiras Campos Teixeira, e 50m
de cada lado confrontando com Walbert Filgueiras Campos Teixeira,
situado no lugar denominado “Fazenda da Chácara”, registrado sob o
nº 30.116, Livro 3-Q, fls. 149, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Campo Belo.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” se destina à
instalação da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio
Ambiente.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
DER/MG, caso não seja, no prazo de cinco anos, contados da data da
escritura pública de doação, utilizado com a finalidade prevista no
parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.633/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Santa Maria do Suaçuí - Apae -, com sede nesse
Município.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais de Santa Maria do Suaçuí - Apae -, com
sede nesse Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de setembro de 2007.
Antônio Júlio
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de

Santa Maria do Suaçuí - Apae - encontra-se em pleno e regular
funcionamento desde 24/2/2000, cumprindo suas finalidades
estatutárias e sociais no que concerne às atividades assistenciais,
beneficentes e filantrópicas.

A Apae tem por finalidade promover a melhoria da qualidade de vida
das pessoas com deficiência, em especial deficiência mental,
buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania e ainda
estimular a realização de estatísticas, estudos e pesquisas em relação
às causas das deficiências, propiciando o avanço científico e a
permanente formação dos profissionais e voluntários que atuam na
associação. A sua diretoria é composta por pessoas idôneas, que não
são remuneradas pelo exercício específico de suas funções,
cumprindo assim, os requisitos legais para concessão do título de
utilidade pública.
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Pela importância, contamos com o apoio dos pares à aprovação
deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.634/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores

Organizados de Natércia - Amon.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Moradores Organizados de Natércia, com sede no Município de
Natércia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A  Associação  dos Moradores Organizados de

Natércia - Amon, com sede no Município de Natércia, é uma entidade
civil sem fins lucrativos. Tem como finalidade precípua a busca de
soluções para os munícipes, elaborando projetos que visem o
desenvolvimento humano, econômico, social e cultural da comunidade
e a preservação do meio ambiente. Está em pleno funcionamento há
mais de um ano, e sua diretoria é composta por pessoas idôneas, não
remuneradas pelo exercício de suas funções. Por atender aos
requisitos legais, torna-se justa sua declaração de utilidade pública.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação
desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.635/2007
Declara de utilidade pública a Comunidade Terapêutica de

Reabilitação Força para Viver, com sede no Município de Unaí.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Comunidade

Terapêutica de Reabilitação Força para Viver, com sede no Município
de Unaí.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de setembro de 2007.
Delvito Alves
Justificação: A iniciativa ora apresentada nesta Casa visa criar

mecanismos que concorram ao reconhecimento da conceituada
Comunidade Terapêutica de Reabilitação Força para Viver, uma vez
que, conforme demonstra seu estatuto que instrui o projeto, é uma
entidade voltada para promover trabalhos assistenciais de orientação
e prevenção junto às famílias e aos usuários de bebidas alcoólicas e
dependentes químicos.

A Comunidade Terapêutica vem ao longo dos anos desenvolvendo
inúmeros programas em prol das pessoas que se encontram em
reabilitação da dependência química, tornando-se um esteio da
comunidade unaiense na erradicação do consumo de drogas e
bebidas alcoólicas.

Assim, na qualidade de representante do Noroeste mineiro nesta
Casa Legislativa, este subscritor encaminha este projeto com o
objetivo de reconhecer como entidade de utilidade pública a já referida
agremiação, fato este que incentivará ainda mais seus Diretores e
demais associados no trabalho assistencial e de reintegração social
dos dependentes químicos.

Em face dos argumentos ora lançados, que julgamos de suma
relevância para nosso Município, pedimos apoio aos nobres pares
desta Casa Legislativa para aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.636/2007
Dispõe sobre o horário destinado à divulgação da cultura no Estado

e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criado o horário destinado à divulgação da cultura no

Estado, na emissora TV Minas-Cultural e Educativa - Rede Minas.
Parágrafo único - A emissora de TV Rede Minas cederá uma hora

de sua programação diária para a divulgação de atrativos turísticos do
Estado, bem como de seus circuitos turísticos, projetos culturais,
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entrevistas, e demais que se fizerem necessárias para o mesmo fim.
Art. 2º - As despesas decorrentes da execução deste projeto

correrão por conta de dotações orçamentárias do Poder Executivo.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de setembro de 2007.
Gilberto Abramo
Justificação: Minas Gerais é um dos Estados mais promissores para

o desenvolvimento do turismo, por seu acervo histórico e cultural,
seus parques e reservas ecológicas, sua forte vocação para o turismo
de negócios e de eventos e pela tradicional hospitalidade do povo
mineiro, sem contar com a saborosa culinária que recebeu influência
de várias raças, observada nas manifestações culturais e folclóricas.

Os circuitos históricos compreendem cidades do século XVIII, que
lembram os tempos do Brasil-Colônia. As 18 cidades que compõem o
Circuito do Ouro se desenvolveram com a extração do ouro e
guardam diversas atrações históricas, culturais, religiosas,
gastronômicas e naturais.

O turismo ecológico é alternativa de lazer e aventura, pelo qual o
turista descobre belos cenários entre montanhas, rios, cachoeiras,
lagos e florestas. Um vasto e exuberante roteiro de parques e
reservas biológicas abriga belezas naturais e culturais de inestimável
valor. O turismo rural também vem atraindo grande número de
adeptos, gerando renda e emprego nas pequenas fazendas. Em Belo
Horizonte, multiplicam-se estabelecimentos que oferecem desde uma
simples caminhada a banhos de cachoeira, cavalgadas e a famosa
comida mineira.

O Governador tem mostrado seu interesse em divulgar e
potencializar o turismo no Estado, e o momento atual é propício ao
investimento e aos negócios nessa indústria. A criação de uma
Secretaria para o turismo e de um Conselho Estadual comprova o
interesse do governo mineiro em dinamizar o setor, definindo
estratégias e políticas de fomento à atividade turística.

A intenção deste projeto de lei é dar uma contribuição para divulgar
as potencialidades de Minas perante a população e estimular a prática
do turismo no Estado, o que irá dinamizar a economia no Estado,
criando empregos, aumentando a arrecadação nas regiões mais



1408

pobres como o Vale do Jequitinhonha, Norte e Mucuri, que possuem
inúmeros atrativos turísticos até então desconhecidos.

Divulgar as belezas de Minas por meio de propaganda será um
grande atrativo para os mineiros descobrirem e desbravarem o seu
próprio Estado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Turismo
para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.637/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e

Produtores Rurais do Bairro Fazendinha e Adjacências, com sede no
Município de Pouso Alegre.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Moradores e Produtores Rurais do Bairro Fazendinha e Adjacências,
com sede no Município de Pouso Alegre.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de setembro de 2007.
Padre João
Justificação: Associação beneficente, sem fins lucrativos, fundada

em 12/3/2003, tem por finalidade a prestação de quaisquer serviços
que possam contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos seus
associados, garantindo a defesa de seus interesses sociais e
culturais.

O processo objetivando a declaração de utilidade pública da
entidade encontra-se legalmente amparado, estando obedecidas as
exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e de Política Agropecuária, para deliberação, nos termos
do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.638/2007
Declara de utilidade pública a Creche Conceição Aparecida Miguel,

com sede no Município de Serrania.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Creche Conceição
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Aparecida Miguel, com sede no Município de Serrania.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de setembro de 2007.
Tiago Ulisses
Justificação: A Creche Conceição Aparecida Miguel, localizada no

Município de Serrania, em pleno e regular funcionamento desde 1991,
segundo o anexo Atestado de Funcionamento, é uma entidade de
caráter assistencial, constituída por um número ilimitado de
associados, admitidos entre pessoas idôneas, apolíticas, sem
distinção de cor, raça, credo, maiores de idade, em pleno gozo de
seus direitos civis e que manifestem interesse em contribuir para a
execução dos objetivos da instituição, relacionados às áreas de
assistência social, beneficientes e filantrópicas. As atividades dos
Diretores e Conselheiros, bem como a dos associados, benfeitores ou
equivalentes, serão inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o
recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificações ou
vantagens de qualquer espécie, consoante o disposto no art. 30 de
seu Estatuto.

A entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual espero e conto com a anuência de
meus nobres colegas para a aprovação do projeto ora proposto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.639/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Amparo a Pacientes

com Câncer - Asapac -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Amparo

a Pacientes com Câncer - Asapac -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de setembro de 2007.
Tiago Ulisses
Justificação: A Associação de Amparo a Pacientes com Câncer -

Asapac -, fundada em 1º/3/2004, com sede no Município de Belo
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Horizonte, é uma associação sem fins lucrativos, constituída por
número ilimitado de associados cuja admissão se dará, a juízo da
Diretoria, entre pessoas idôneas.

A Associação tem por finalidade segundo seu estatuto, “amparar
com gêneros alimentícios os doentes de câncer e familiares; ajudar os
doentes com exames e remédios; hospedar os doentes e familiares
que não tenham lugar para o tratamento; criar creches para atender
as famílias dos doentes e dar palestras aos doentes e familiares”.

No desenvolvimento de suas atividades, não fará discriminação de
raça, cor, sexo ou religião.

Assim, a entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual espero e conto com a anuência de
meus nobres pares ao projeto proposto.

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

REQUERIMENTOS
Nº 1.221/2007, do Deputado Alberto Pinto Coelho, em que solicita

seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja
concedido o título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais
ao Sr. Aristóteles Luiz Menezes Vasconcellos Drummond.

Nº 1.222/2007, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do DNIT com vistas à instalação de
redutor de velocidade na BR-381, no trecho entre Contagem e Betim,
próximo à Refinaria Gabriel Passos. (- Distribuídos à Comissão de
Transporte.)

Nº 1.223/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulado apelo à Secretária de Educação com vistas à reforma da
Escola Estadual José Gomes Junqueira, em Uberlândia.

Nº 1.224/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulado apelo à Secretária de Educação com vistas à reforma da
Escola Estadual do Bairro Jardim das Palmeiras, em Uberlândia.

Nº 1.225/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulado apelo à Secretária de Educação com vistas à reforma da
Escola Estadual Alice Paes, em Uberlândia. (- Distribuídos à
Comissão de Educação.)
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Nº 1.226/2007, da Comissão de Saúde, em que solicita seja
formulado apelo ao Secretário de Saúde com vistas a que seja
atendida a demanda de aproximadamente 10 mil exames de DNA e
seja feita previsão orçamentária de aproximadamente 2 milhões de
reais para garantir o direito à filiação.

Nº 1.227/2007, da Comissão de Defesa do Consumidor, em que
solicita seja formulado apelo ao Ministério Público com vistas à
apuração de práticas comerciais abusivas perpetradas pelo comércio
cimenteiro.

Nº 1.228/2007, da Comissão de Defesa do Consumidor, em que
solicita seja formulado apelo ao Conselho Administrativo de Defesa
Econômica com vistas à apuração de possível formação de cartel e de
práticas abusivas perpetradas pela indústria e pelo comércio
cimenteiro.

Nº 1.229/2007, da Comissão de Defesa do Consumidor, em que
solicita seja formulado apelo à Secretaria de Transportes com vistas a
que sejam tomadas providências em relação a uma possível formação
de cartel pelas cimenteiras.

Nº 1.230/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Presidente da Comissão de Direitos
Humanos da Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo com
vistas a que acompanhe as apurações das causas do
desaparecimento, seguido de morte, da criança Brener Vítor Vieira
Pinto, ocorrido no Município de Conceição da Barra, em que consta,
como possível autor do crime, o padastro da criança, Carlos Antônio
da Silva Júnior, e seja encaminhada cópia das notas taquigráficas da
reunião de 6/9/2007, especialmente a parte em que consta o registro
da fala de Patrícia Vieira de Matos.

Da Comissão de Administração Pública manifestando estranheza
em relação à remessa do Projeto de Lei Complementar nº 27/2007 à
Comissão de Fiscalização Financeira para emissão de parecer sobre
as Emendas nºs 7 a 16 e sobre o Substitutivo nº 2, apresentados em
Plenário. (- À Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Leonardo Moreira, Gilberto Abramo, Doutor Viana (4) e Dalmo Ribeiro
Silva.
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Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Transporte, de Política Agropecuária, de Cultura, de Segurança
Pública e de Administração Pública e dos Deputados Rômulo
Veneroso e Agostinho Patrús Filho.

Questão de Ordem
O Deputado Elmiro Nascimento - Sr. Presidente, Deputado Doutor

Viana, ontem fomos pegos de surpresa na reunião da noite devido a
uma determinação da Presidência da Casa. Estou fazendo questão de
ordem com fundamento no art. 102, inciso I, do Regimento Interno
desta Casa, a respeito da tramitação do Projeto de Lei Complementar
nº 27/2007, que foi distribuído às Comissões de Constituição e
Justiça, de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de
Administração Pública. É praxe da Casa obedecer ao Regimento
Interno. A comissão de mérito é que emite parecer sobre as emendas
apresentadas em Plenário, bem como aprecia matéria para 2º turno. O
assunto do Projeto de Lei Complementar nº 27/2007 é de competência
da Comissão de Administração Pública, nos termos do art. 102, inciso
I, do Regimento Interno. Tal Comissão viu-se podada do exercício de
suas funções por decisão da Presidência, quando deferiu
requerimento para que as emendas apresentadas em Plenário fossem
apreciadas pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Este Deputado, Presidente da Comissão de Administração Pública,
em defesa das prerrogativas dessa Comissão e em obediência à
decisão tomada por ela, que, ao acolher requerimento do Deputado
Ademir Lucas, determinou que se manifestasse a estranheza da nova
distribuição feita ao Projeto de Lei Complementar nº 27/2007, vem
requerer explicações sobre a mencionada distribuição. Sr. Presidente,
gostaríamos de dizer que realmente foi estranho o que aconteceu na
reunião de ontem, à noite. Ficamos todos surpresos quando o
Presidente determinou que a Comissão de Fiscalização Financeira
acolhesse o mérito do referido projeto.

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado que o
referido requerimento foi encaminhado à Mesa, que analisará o
procedimento a ser seguido. V. Exa. será informado sobre o assunto.

Oradores Inscritos



1413

   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Arlen Santigo.
O Deputado Arlen Santiago - Exmo. Sr. Presidente, Deputado

Doutor Viana; Sras. Deputadas e Srs. Deputados; público que nos
acompanha das galerias e por meio da TV Assembléia.

Duros são os caminhos da política. Aquele que se dispõe a servir ao
povo, em qualquer nível de governo e em qualquer dos Poderes,
torna-se alvo imediato e fácil dos que se investem no direito de
criticar, caluniar, difamar, denunciar, na maioria das vezes, sem razão.
Claro que há, entre os homens que ocupam cargos públicos, assim
como há em qualquer categoria, pessoas de má índole, que se
aproveitam das funções que ocupam para obter vantagens pessoais.
Só que, no nosso caso, de políticos, a visão induzida é a de que
somos culpados, até que consigamos provar nossa inocência. É o
processo da inversão da lógica humana, de preservação do homem e
da lógica constitucional, que coloca como inocentes todos aqueles
que não têm condenação com trânsito em julgado. A prática brasileira
tem sido o contrário. Condena-se, impõe-se uma pena, normalmente a
mais pesada que um homem pode suportar, a da sua destruição moral
e psicológica, para, só então, ir atrás dos fatos e dos indícios que
possam incriminá-lo. Sim, bastam indícios, não há necessidade de
provas.

Digo tudo isso, senhores, como um preâmbulo e justificativa de
minha presença nesta tribuna. Falo aqui em meu nome, Arlen
Santiago, Deputado Estadual do PTB, e em nome do meu partido, do
Presidente do meu partido e Deputado Estadual Dilzon Melo, e em
nome do Deputado Estadual Bráulio Braz, que me incumbiram dessa
missão. Minha presença aqui é exatamente para solidarizar-me com
alguém que está sendo vítima de processo de condenação “a priori”.
Refiro-me ao grande mineiro Ministro Walfrido dos Mares Guia,
expressão maior do PTB mineiro, que tem sido apresentado como
vilão de uma história que neste país não tem fim. Uma revista mensal
traz, em sua última edição, matéria com foto do Ministro e com o título
“Seu passado o condena”, ou algo assim. Venho aqui, de público,
nesta tribuna de tantas tradições, para dizer “não”, para dizer que
esse título está invertido. Ele deveria ser exatamente o contrário: o
passado do Ministro o absolve. Walfrido tem vida política rica em
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serviços prestados a Belo Horizonte, ao Estado e ao País. Como
Secretário Municipal de Planejamento, na administração Hélio Garcia,
revolucionou o sistema de planejamento de Belo Horizonte,
estruturando a administração municipal. Como Secretário de Estado
de Educação, foi autor da maior reforma da educação feita até então
em Minas Gerais. Posteriormente, como Vice-Governador e Secretário
de Estado da Administração e do Planejamento, sacudiu Minas com
uma política moderna. A essa capacidade administrativa
incomparável, que fez dele um empresário bem-sucedido, Walfrido
soube aliar competência política. E não foi por outras razões que foi
chamado para compor o governo federal, exatamente um governo
comandado por um partido do qual foi inimigo leal, embora não se
possa dizer que a recíproca seja verdadeira em Minas. Muito mais que
seu passado, foi sua competência que condenou o petebista Walfrido
dos Mares Guia. Navegando em pântano de inimigos, ele deixou sua
marca de competência e lealdade ao Presidente da República num
ministério que nem existia e que, por sua atuação, virou estrela do
governo federal. Com isso ganhou novos espaços, credibilidade, mas
também, e infelizmente, a ira dos que pensam pequeno e que têm
inveja de sua “performance”. Não há outra razão para a situação que
enfrenta hoje. Não tenho procuração do Ministro, nem ele necessita
da minha defesa. O que faço aqui, juntamente com o meu PTB, é
apenas um testemunho sobre as qualidades de um homem público
sério, competente e leal. Por isso fico com o conceito que sempre tive,
tenho e terei do homem e do político Walfrido dos Mares Guia: o de
alguém que merece todo o respeito e a admiração, não apenas de
seus amigos, mas de todos os mineiros e brasileiros.

O Deputado André Quintão (em aparte) - Nobre Deputado Arlen
Santiago, queria também registrar, como integrante do PT, a imensa e
qualificada contribuição do Ministro Walfrido dos Mares Guia, tanto na
condição de Ministro de Turismo, recolocando a Pasta do Turismo na
importância que merece, como fator de desenvolvimento econômico e
social para o País, bem como agora na condição de articulador
político de um governo de coalizão, que reflete a pluralidade e a
expressão popular do voto do povo brasileiro. Assim, é um papel
importante o que ele tem cumprido na articulação dessas forças, ao



1415

mesmo tempo desgastante, como V. Exa. sabe, e nem sempre bem
compreendido pelo conjunto das forças partidárias que integram este
governo, objeto de muita disputa política. Evidentemente, processos
anteriores, hoje em curso no País, têm o foro adequado de
investigação e de proposição ou não de ritos próprios. Mas gostaria de
externar, como reconhecimento, a contribuição que o Ministro
Walfrido, antes, Ministro do Turismo e, hoje, Ministro da Articulação
Política, tem dado não só ao governo Lula, mas também ao País.

O Deputado Arlen Santiago - Muito obrigado, Deputado André
Quintão.

Agora, queremos abordar um outro tema extremamente relevante
para Minas Gerais. Nosso Governador Aécio Neves está viajando
para Washington, onde tem encontros no BID e no Bird, buscando
financiamentos para Minas Gerais, que adquiriu a possibilidade e a
capacidade de financiamentos depois de 12 anos. Esses recursos são
para toda a Minas Gerais, principalmente o Norte de Minas, o Vale do
Jequitinhonha, na questão de estradas vicinais e de desenvolvimento
das regiões mais pobres. Vamos, então, entrar em contato com o
Vice-Governador Anastasia, porque tivemos a grata satisfação de
verificar que a Peugeot está-se preparando para instalar no Brasil
mais uma fábrica de automóveis. As boas coisas de Minas Gerais
hoje, depois do choque de gestão - que está sendo copiado pelo
Governador Arruda e anunciado como uma grande saída para Brasília
- e de melhorias na segurança pública - também copiadas pelo
Governador Sérgio Cabral, que anunciou a melhoria na segurança
pública no Rio de Janeiro, através da possibilidade de terceirização da
frota da Polícia Militar, o que já é feito em Minas Gerais pelo
Governador Aécio Neves, pelo Vice-Governador Anastasia e pelo Cel.
Hélio Júnior, há mais de dois anos -, estão sendo copiadas por
Governadores e exportadas para todo o Brasil. Queremos tentar juntar
todos os mineiros para buscarmos essa fábrica da Peugeot, com um
investimento de mais de R$1.000.000.000,00, que gerará mais de 3
mil empregos. Ao contrário da Hyundai, que foi para Goiás, e da Ford,
que foi para a Bahia, tenho certeza de que, com o Estado organizado
e oferecendo condições adequadas, essa fábrica da Peugeot virá para
Minas Gerais, preferencialmente para Montes Claros, que tem todas
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as condições para receber uma empresa desse porte, visto que o
nosso Governador Aécio Neves, através do Pró-Acesso, tem
melhorado muito a condição de tráfego da nossa região, através do
Pró-Hosp e do Saúde em Casa, melhorado a saúde da nossa
população, e, através da reforma de escolas, está fazendo de Minas o
primeiro Estado a colocar criança na escola aos seis anos de idade e
o livro didático para o curso científico. Isso tem feito com que o Norte
de Minas tenha melhorado bastante. Montes Claros, a exemplo de
Minas Gerais, está tendo condições de receber uma empresa desse
porte, assim como Betim, há 30 anos, recebeu a Fiat, uma empresa
que hoje orgulha todos os mineiros. Queremos que a Peugeot venha
para cá e envidaremos todos os esforços junto com o Governador
Aécio Neves para que essa empresa venha a coroar, com chave de
ouro, o seu trabalho na região do Norte de Minas. Vamos buscar a
união de todos os mineiros para conseguirmos mais esse
empreendimento num Estado que, há pouco mais de cinco anos, tinha
no Orçamento a previsão de um déficit de R$2.700.000.000,00, e,
também, o atraso do 13º salário e até do pagamento dos salários dos
servidores públicos. Agora, vem preparando um Orçamento em que o
Tesouro investirá, no ano de 2008, R$4.000.000.000,00, e as
autarquias, as estatais mineiras investirão R$5.000.000.000,00. Então,
Minas Gerais terá um investimento, no ano que vem, do governo do
Estado, por intermédio do nosso Governador Aécio Neves, do choque
de gestão, das políticas que prepararam o nosso Estado para crescer
o dobro da média do Brasil, de R$9.000.000.000,00. E a vinda de
mais uma unidade montadora para o nosso Estado com certeza unirá
todos os mineiros sob o comando do Governador. Que essa fábrica
possa instalar-se na cidade de Montes Claros. Concedo aparte ao
nosso amigo, grande Deputado, filho do José Ulisses, nosso
companheiro do PTB, que hoje ingressa nas fileiras do PV, Tiago
Ulisses.

O Deputado Tiago Ulisses (em aparte) - Muito obrigado pela
oportunidade, nobre companheiro amigo Arlen Santiago.

Congratulo-me com V. Exa. por seu pronunciamento. Acompanhava-
o do meu gabinete. Quero destacar a importância da visita do
Governador Aécio Neves a Washington, da necessidade de trazer
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novos investimentos e da minha torcida, como parlamentar, e do
nosso partido, o PV, para que esse investimento venha para Minas
Gerais, mais especificamente para Montes Claros. Gostaria de falar
também da importância do seu pronunciamento no tocante à pessoa
do nosso Ministro Walfrido dos Mares Guia e à do nosso ex-
Governador, hoje Senador, Eduardo Azeredo. Somos solidários com
seu pronunciamento. Estamos solidários com o Ministro Walfrido e o
Senador Eduardo Azeredo. Como o Governador Aécio Neves ontem
mesmo disse, estamos confiando em que saberão pronunciar-se à
Nação e esclarecer as dúvidas que estão acontecendo neste
momento conturbado da vida política brasileira. Fica aqui a minha
solidariedade com o Ministro Walfrido e o Senador, ex-Governador,
Eduardo Azeredo. Muito obrigado.

O Deputado Arlen Santiago - Recebo com alegria esse aparte.
Quero dizer ao Ministro Walfrido dos Mares Guia que ele não tem que
se abater, não há nada na vida dele que não sejam coisas boas para
Minas Gerais e para o povo mineiro. Onde ele está e onde estiver,
dará sempre uma contribuição muito grande a Minas Gerais, ao Brasil
e, principalmente, a nós que somos os seus amigos e o respeitamos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Célio Moreira.

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
pessoas que nos acompanham pela TV Assembléia e aqui também
nas galerias.

Esta Casa se ocupou hoje, na Comissão de Defesa do Consumidor,
da discussão de uma questão grave que atinge não somente este
Estado, mas todo o território nacional: os empréstimos consignados,
invenção deste governo federal, que vem transformando os pobres
aposentados e pensionistas em miseráveis, alvos da ganância e do
oportunismo do sistema financeiro.

Foram o sofrimento individual de um policial civil aposentado que
tem hoje seu salário bloqueado no banco para pagar empréstimos e o
conhecimento de tantos outros fatos iguais que me levaram a requerer
a audiência pública de hoje junto à Comissão de Defesa do
Consumidor, da qual sou também membro.
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Desde 2003, os aposentados ganharam uma espécie de linha de
crédito, por via de empréstimo consignado, e, para dar
respeitabilidade àquela modalidade de empréstimo, os bancos e
financeiras valeram-se de artistas famosos, como garotos e garotas
que faziam propagandas na mídia, seduzindo aqueles que seriam
suas presas fáceis, quer dizer, os idosos, que apareciam sorrindo,
felizes da vida, abraçando-se e beijando-se como se tudo estivesse
bem.

Eram oferecidas vantagens como taxa de juros abaixo do mercado,
o que já era um engodo absurdo, visto que as taxas dos bancos são
abusivas e as mais altas do mundo. Os primeiros empréstimos,
dependendo do tempo de quitação, aproximavam-se do índice de 7%
a 8%. Hoje estão num patamar inferior, em torno de 2,5%, índice
ainda muito além daquele que remunera a poupança.

Sras. e Srs. Deputados, a situação atual é preocupante e pode
comprometer todo o sistema financeiro, caso o governo federal decida
mudar as regras do jogo. Há ganhos, com folga, pelos banqueiros,
num total de empréstimo acumulado correspondente a
R$21.000.000.000,00. Precisamos ressaltar que o público-alvo é o
idoso, um grupo que demanda cuidados especiais. A vulnerabilidade
psíquica, econômica e social do aposentado faz com que ele seja um
alvo muito fácil de propagandas enganosas e omissas que os levam
facilmente a buscar os empréstimos consignados na esperança de
realizar sonhos até então impossíveis.

A captação do cliente, no caso, o aposentado, faz-se de forma
sedutora, com forte apelo de “marketing”. A publicidade enfatiza a
disponibilidade rápida e fácil do dinheiro, sem burocracia nem consulta
ao SPC ou ao Serasa. Assim, seduz o idoso, com a possibilidade de
realização, como já disse, de grandes sonhos, de antigos sonhos. A
publicidade acaba por induzir os aposentados a contrair empréstimos,
principalmente porque se conhece bem o baixo grau de instrução da
maioria dos nossos idosos, o que se soma ao fato de a idade trazer
consigo a depressão e a solidão, geralmente compensadas com o
consumo.

O que se questiona não é o “marketing” em si, mas o meio
moralmente reprovável de atingir o público-alvo. Utilizam-se das
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fraquezas desse público para tentar convencê-lo a comprar o produto.
Esse tipo de publicidade provoca uma distorção no processo decisório
do consumidor, levando-o a adquirir produtos e serviços, o que ele
possivelmente não faria caso estivesse mais bem informado.

A questão é que, quatro anos após o lançamento do crédito para
empréstimos consignados, temos hoje, neste país, uma grande massa
de assalariados empobrecidos, que, embora empregados, margeiam a
miséria, por força do pagamento das prestações de empréstimos
tomados sem a devida compreensão do conteúdo do que estava
sendo contratado.

Outro aspecto irregular usado constantemente pelas instituições
financeiras para vender os empréstimos consignados é a redação
confusa dos contratos. A linguagem utilizada não é acessível à maior
parte do público-alvo, o tamanho das letras dos contratos é muito
pequeno e o espaçamento entre as frases é mínimo, dificultando a
leitura do contrato pelos mais idosos.

O Código de Defesa do Consumidor determina que as cláusulas de
um contrato devem ser redigidas de forma clara e adequada,
possibilitando ao consumidor compreender seu sentido e alcance.
Devem ser transparentes quanto ao valor do pagamento, número das
prestações, espécies de correção e acréscimo e tempo de duração do
vínculo contratual.

É importante ressaltar que, além da publicidade e do modo como
são redigidos os contratos, os idosos ainda têm de tomar cuidado com
as taxas de juros, que nem sempre são as mais baixas. Alguns
bancos privados cobram juros mensais acima de 2,8%, chegando a
3,9% ao mês, superando o limite recomendado pelas centrais
sindicais. Além dos juros, está embutido na prestação o Imposto sobre
Operação Financeira - IOF -, que é maior que a taxa anunciada pelas
instituições. Há pouco tempo, cobrava-se ainda a taxa de abertura de
crédito, recentemente proibida pela Previdência Social. Portanto,
mesmo que os juros sejam mais baixos, as inúmeras taxas embutidas
no empréstimo superam os limites esperados, chegando a até 6% ao
mês.

Como se não bastasse, os idosos têm, ainda, de tomar cuidado com
as vendas casadas, pois algumas instituições financeiras condicionam
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o fechamento do contrato de empréstimo consignado à compra de
seguro de vida.

Um dado interessante levantado por uma pesquisa realizada em
agosto de 2005 pelo Ibope demonstra que a principal razão de os
aposentados e pensionistas do INSS realizarem empréstimos
consignados é a necessidade de quitar outras dívidas, na maioria das
vezes com os próprios bancos. Pesquisas demonstram que o grande
número de empréstimos consignados é composto pela população de
baixa renda, cuja grande parte não tem acesso sequer a talões de
cheque. Em razão disso, o idoso muitas vezes não tem condições de
saber quanto paga de juros; muito menos procura saber qual
instituição cobra juros mais baixos. O aposentado fica sabendo
apenas que o comprometimento da prestação é de 30% de sua renda
mensal e que ele tem até 36 meses para pagar a dívida.

No Brasil, conforme estima-se, há cerca de 19 milhões de
aposentados e pensionistas. Até janeiro de 2006, mais de 6 milhões
de operações já haviam sido realizadas, e mais de 50% dos negócios
foram realizados por pessoas que recebem benefícios de até um
salário mínimo mensal.

Algumas ações que tramitam no Poder Judiciário já condenaram
algumas instituições a produzirem e veicularem campanhas de
esclarecimento à população sobre os riscos de superendividamento.

O Ministério Público e a Defensoria Pública têm entrado na Justiça
com ações civis públicas, a fim de tentar coibir essas práticas
abusivas. Outro problema parecido, e que leva o idoso ao
superendividamento, seriam os empréstimos oferecidos diretamente
pelo caixa eletrônico. Por não saber utilizar corretamente o caixa
eletrônico, os aposentados e pensionistas acabam sacando dinheiro a
mais do que realmente possuem. É o chamado cheque especial
disponibilizado pelas instituições financeiras sem o consentimento do
cliente, o que acaba confundindo as pessoas mais carentes e os
leigos. Eles acreditam ter aquele saldo na conta, quando, na
realidade, estão realizando um empréstimo bancário que irá endividá-
los sem que saibam.

Tivemos hoje o caso do Sr. Maurício, na Comissão de Defesa do
Consumidor, o qual dizia que um funcionário do banco lhe disse: “Sr.
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Maurício, vai ali no caixa eletrônico, digite a sua senha, que você
poderá ter R$2.200,00”. Ele disse que não tinha o dinheiro, mas
acabou digitando a senha. Na verdade, ele fez um empréstimo de 36
meses.

Ele pediu, pelo amor de Deus, que os Deputados, o Ministério
Público e o Procon o ajudassem, porque ele já está passando fome,
não tendo dinheiro para comprar seus medicamentos e também está
devendo o aluguel. Mas o banco fica com 75% do seu dinheiro
bloqueado. Ele recebe R$1.666,00, mas, na hora de receber, tira
apenas R$430,00.

Muitas cidades do Estado de Minas Gerais sobrevivem com o
dinheiro dos aposentados. Hoje não há mais dinheiro. Fora aquelas
propagandas enganosas que os bancos fazem, que as senhoras e os
senhores já viram na TV, nos jornais e nos rádios: “Peça a seu avô e a
sua avó para financiarem sua moto”. Muitos filhos brigam com seus
pais e avós para apanhar esse empréstimo. E o banco vai dando
corda para o aposentado enforcar-se mais tarde.

Deputado Délio Malheiros (em aparte) - Deputado Célio Moreira, V.
Exa., em boa hora, vem discutindo esse assunto que interessa a toda
a sociedade, especialmente aos aposentados. Em 2005, quando o
governo lançou esse plano, naquele momento alertei a todos, e
também o fiz por via judicial, de que era a maior armadilha a que o
governo submetia os idosos, mediante esse desbloqueio dos parcos
proventos da aposentadoria. Aquele idoso ficaria susceptível à
ganância e à voracidade dos bancos.

Conseqüentemente, V. Exa. tem inteira razão quando diz que os
bancos avançam com uma vontade tal nos proventos da
aposentadoria que hoje é mais importante pagar ao banco o
empréstimo que comprar o remédio.

O governo Lula lançou os aposentados nessa armadilha, quando
permitiu que os bancos - e de uma maneira escusa, nessa relação
promíscua entre o governo federal e banco - pudessem fazer a
chamada consignação. Hoje, 75% a 85% dos aposentados que tiram
dinheiro de aposentadoria são vítimas de banco, que torna esse
aposentado e esse servidor público reféns. Eles perdem no
contracheque ou no débito em conta.
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O salário, quando cai na conta, já é destinado ao pagamento dos
empréstimos. Ou o governo federal reage ou a sociedade terá de
reagir contra esse desconto em folha. A tal limitação da taxa de juros
nunca houve. Conseguimos, por meio de cinco ações civis públicas,
ganhar dos bancos na Justiça, obrigando que a contratação fosse
expressa. Então, que se acabasse com a contratação eletrônica ou a
contratação por via de telefone, em que o idoso era sempre vítima da
má-fé de algum parente ou de algum estelionatário - e, claro, com a
conivência dos bancos e do poder público.

Portanto, V. Exa. está prestando um grande serviço à sociedade,
quando abraça essa causa contra a voracidade dos bancos, da
consignação desmedida e da taxa de juro que é cobrada sem nenhum
limite por parte do governo, que é o verdadeiro maestro dessa
organização que avança sobre os contracheques dos idosos. V. Exa.
está de parabéns!

O Deputado Célio Moreira - Agradeço o aparte, e sei que poderei
contar na Comissão com V. Exa., que é especialista em defesa do
consumidor. Vamos rever esse processo.

O Estado de São Paulo criou, em junho de 2006, o Núcleo de
Tratamento do Superendividamento, vinculado ao Procon, com o
objetivo de sensibilizar a sociedade para esses problemas. Algumas
decisões importantes foram sugeridas na reunião, com o propósito de
estancar essa verdadeira sangria no bolso dos aposentados e
pensionistas.

Juntamente com os Deputados Délio Malheiros e Antônio Júlio,
encaminhei requerimento ao Banco Central pedindo informações
sobre as providências que vem tomando junto a instituições
financeiras para coibir abusos na prática de empréstimos
consignados. Em outro requerimento, solicitamos à Gerência de
Consultoria Temática desta Casa a promoção de estudos para alterar
a Lei nº 15.025, de 2004, que dispõe sobre crédito consignado, de
modo a não permitir abuso por parte das instituições financeiras. Para
terminar, Sr. Presidente, também pedimos providências ao Procon
Estadual e à Delegacia de Defesa do Consumidor, a fim de coibir a
oferta de crédito por parte de instituições financeiras mediante
interpelação do consumidor nas vias públicas. Deputados Eros e
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Tadeu, ao passar perto de um banco, as pessoas são agarradas no
passeio e escutam: “Você tem R$5.000,00, R$10.000,00. Não precisa
de SPC ou Serasa”.

Enfim, a situação é gravíssima. Pedimos ao Procon e à Delegacia
de Defesa do Consumidor para coibirem essa prática. Muito obrigado,
Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, gostaria de iniciar a nossa manifestação nesta tarde
fazendo um contraponto às manifestações do nobre Deputado Célio
Moreira. Compartilhamos das suas preocupações, e também é
verdade que temos assistido à voracidade e à ganância com que
alguns bancos têm-se dirigido, muitas vezes de forma ofensiva e
lesiva, a esse segmento dos aposentados. O volume de
endividamento e os problemas que surgem, a partir daí, para os
próprios aposentados e para os seus familiares são muito grandes.

Gostaríamos de ressaltar que o alvo do questionamento e da
preocupação não se reduz a esse fato particular, e sim se refere ao
sistema que busca o lucro a qualquer custo e que, infelizmente, não
está restrito ao sistema financeiro capitalista, que orienta e rege as
relações na nossa sociedade. O alvo das nossas preocupações está
exatamente aí.

Hoje, quando se fala em responsabilidade social e socioambiental
das empresas, é preciso refletir sobre como criar mecanismos para
inibir ações dessa natureza. A possibilidade de fazer empréstimos e
de buscar socorro para situações as mais diversas não pode ser
inibida, por tratar-se de direito de todo cidadão e também dos
aposentados.

O nosso contraponto, Deputado Célio Moreira, vai na direção das
políticas sociais do governo federal, do governo Lula, voltadas para
esse segmento dos aposentados e dos idosos do Brasil.

É sabido de todos que o governo Lula vem desenvolvendo... Aliás,
isso já está implementado, por obra de um grande mineiro
companheiro nosso, que é o ex-Deputado, ex-Prefeito de Belo
Horizonte, ex-Vereador e atual Ministro do Desenvolvimento Social,
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Patrus Ananias, que assumiu a tarefa, no governo Lula, não só de
organizar e implementar o programa Fome Zero, mas também de
organizar toda a rede de assistência social, que, hoje, infelizmente,
vem sustentando e amparando um imenso contingente da população
brasileira. Não fossem as ações dessa rede de assistência social
voltada para atender e proteger os públicos mais diversos, todos eles
fragilizados e, em grande parte, excluídos do padrão mínimo de
dignidade humana, as relações sociais e a atenção social no Brasil
certamente estariam maiores do que as que hoje percebemos no
nosso país. Em Minas Gerais isso não é diferente.

Entre esses esforços de se incluírem segmentos fragilizados da
sociedade brasileira, há duas semanas o Ministério do
Desenvolvimento Social normatizou uma decisão da Comissão
Intergestora Tripartite, que tem representação das três esferas do
poder - governo federal, governos estaduais e Prefeituras - e
regulamentou a emissão da carteira social do idoso, para garantir um
benefício a muitos idosos acima de 60 anos e com renda igual ou
inferior a dois salários mínimos, que se encontravam impedidos de
utilizar esse benefício, apesar de isso já ter sido regulamentado e já
estar vigorando.

Aqueles idosos que se enquadram nesses critérios já anunciados e
que não poderiam comprovar sua renda, muitos até por não terem
renda nenhuma, não podiam utilizar-se desse benefício. Mas, com a
regulamentação, normatização e emissão da carteira social do idoso
por parte das Secretarias Municipais de Assistência Social, esse
problema ficou plenamente resolvido.

Segundo informações já consolidadas pelo Ministério de
Desenvolvimento Social, mais de mil carteiras de idoso foram emitidas
nas duas últimas semanas.

Aproveitando o espaço da TV Assembléia, gostaríamos de fazer um
chamamento para todas as Prefeituras, as Secretarias de Assistência
Social ou de Desenvolvimento Social e, naquelas Prefeituras menores
que ainda não têm a assistência social organizada em uma Secretaria,
para os departamentos responsáveis: que dêem ampla divulgação a
essa decisão, a essa normatização do Ministério de Desenvolvimento
Social. Entendemos que esse direito e benefício é importante para
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esse segmento social, para as pessoas que, depois de uma vida
inteira de trabalho dedicando-se à família e à sociedade, encontram-
se fragilizadas e dependentes de amparo social. Sabendo-se que a lei
existe e que o benefício está garantido, é preciso agora dar
visibilidade a essa decisão, a essa orientação, para que tantos idosos,
que até então não podiam fazer uso desse benefício, façam as suas
carteiras e possam usufruir desse direito da concessão de passagens
gratuitas nas viagens interestaduais.

O Deputado Célio Moreira (em aparte) - Obrigado, Deputado Almir
Paraca, a quem cumprimento por sua fala.

Gostaria de retornar ao assunto do empréstimo consignado a
pensionistas e aposentados do INSS. Nossa preocupação, Deputado,
como creio seja também a de V. Exa., é que, se o governo federal não
tomar uma providência, o nosso competente Ministro Patrus Ananias
terá de criar um programa para dar cesta básica aos pensionistas e
aposentados. Vimos hoje, na Comissão de Defesa do Consumidor e
do Contribuinte, o caso de um aposentado que, como eu disse, recebe
R$1.666,00, mas tem 75% de seu pagamento retidos pelo banco, de
forma que está recebendo R$430,00.

Na verdade, o governo precisa fazer urgentemente um chamamento
para o crédito consciente. É preciso conscientizar as pessoas. Agora,
por exemplo, há um outro programa para que os aposentados viajem
pelo Brasil ou pelo mundo, com desconto em folha. Ora, sabemos que
os aposentados, idosos em sua maioria, precisam de uma
alimentação melhor e fazem uso de mais medicamentos, mas, quando
vão receber o seu dinheiro, vêem que não têm nada em conta. Então,
estão ficando desesperados.

Hoje, na presença de representantes do Ministério Público, do
Procon, da Federação dos Bancos e da Associação e da Federação
dos Aposentados, decidimos tomar providências para evitar isso,
porque, na hora em que o Presidente Lula acordar para o fato de que
está gerando miseráveis no País, a qualquer momento ele vai cortar
tudo isso. Aí serão os bancos que acertarão as contas com os
aposentados. Pelo decreto, podem ser descontados até 30%, mas há
casos em que estão sendo descontados até 95%. Então precisamos
tomar providências.
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Além disso, há Municípios mineiros que sobrevivem financeiramente
com o rendimento dos aposentados e pensionistas, mas hoje não
existe nenhuma cidade em que os pensionistas estejam recebendo o
seu rendimento integral, mas apenas 50%, 40% ou até 30% de seus
proventos. Obrigado e parabéns.

O Deputado Almir Paraca - Como já manifestamos anteriormente,
nobre Deputado Célio Moreira, compartilhamos das preocupações,
que julgo pertinentes. De fato, precisamos aprimorar a legislação, ou
melhor, essa regulamentação, para impedir que os endividamentos
por parte dos aposentados possam chegar a montantes como esse,
porque isso inviabilizaria a manutenção e o sustento da vida dessas
pessoas.

Mas queremos também retomar nosso ponto central aqui, falar do
grande benefício que é a carteira social dos idosos e, mais uma vez,
fazer o chamamento para que as Prefeituras Municipais e as
Secretarias Municipais de Assistência Social se mobilizem e
divulguem essas informações, colocando-as nos veículos de
comunicação disponíveis em seus Municípios para que, de fato, os
idosos façam uso - e bom uso - desse direito previsto no Estatuto do
Idoso, regulamentado por um decreto, em 2006, e agora normatizado
definitivamente por uma decisão da Comissão Intergestora Tripartite,
que tem a incumbência de gerir as políticas de assistência social no
País.

Sr. Presidente, lembrando que V. Exa. atua também na região
central de Minas Gerais, quero registrar que estivemos, na semana
passada, fazendo uma visita à cidade de Curvelo. Já conhecíamos, há
alguns anos, a experiência - e tenho certeza de que V. Exa. a conhece
bem - da União Municipal das Associações Comunitárias de Curvelo e
também da rádio comunitária daquela localidade, e gostaria de dizer
que ali existe efetivamente uma rádio que honra esse nome de rádio
comunitária, diversamente de muitas emissoras que têm também essa
denominação, mas estão controladas por grupos ou lideranças
políticas e se afastam do propósito efetivo de organizar e desenvolver
uma ação comunitária.

Ficamos muito felizes de reencontrar os companheiros do PT,
principalmente o Ataliba, o Rubens e o Afonso, que estão atuando na
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União Municipal das Associações Comunitárias de Curvelo.
Desejamos-lhes muito sucesso em seu trabalho e temos certeza de
que o exemplo da rádio comunitária de Curvelo inspira e fortalece
todos os que lutam pela democratização dos veículos de informação
neste país. Espero que continuem lutando para que veículos como
esse possam existir em profusão em Minas Gerais e no País. Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Gostaria de cumprimentar a Mesa, o
Deputado Doutor Viana, os Deputados e as Deputadas, a imprensa e
Minas Gerais. Assomo a esta tribuna para tratar de dois temas.
Primeiro, na parte da manhã, tivemos, na Comissão de Saúde - bem
presidida pelo Deputado Carlos Mosconi -, um debate sobre o Projeto
de Lei nº 1.416/2007, do Executivo Estadual, que cria o Conselho
Estadual de Saneamento Básico - Cesb - e que vem a concretizar,
Deputado Almir Paraca, da Comissão de Meio Ambiente e Recursos
Naturais, uma bandeira histórica da luta, especialmente da Frente
Estadual de Saneamento e da sociedade civil organizada de Minas
Gerais, ao longo de muitos anos. A lei federal criou o marco
regulatório do saneamento no Brasil e propõe a criação de conselhos
municipais e estaduais de saneamento, com o objetivo claro de
criação dos fundos estaduais e com a perspectiva de criar os planos
estaduais e municipais de saneamento. Há um tempo, ainda na época
do Deputado Adelmo, foi proposta a criação do conselho. A lei foi, na
verdade, criada, mas não foi regulamentada, e o Conselho não foi
instituído. Agora, com todo esse debate, por meio do marco
regulatório, das conferências das cidades, tornou-se extremamente
importante para o País e para os Estados ter um conselho estadual.
Foi fruto também do ciclo de debates que se realizou aqui, no início do
ano, em que se discutiu o papel da Copasa em relação ao
saneamento em Minas Gerais e, da mesma forma, naquele momento,
a criação das subsidiárias.

Nessa manhã, um conjunto de entidades que trabalham na Frente
Estadual do Saneamento, o Sindicato dos Engenheiros, o Crea, a
Frente Estadual do Saneamento, o próprio Sindágua, ligado aos
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trabalhadores e servidores da Copasa, a representação da Funasa e
do Semae, propuseram um conjunto de emendas ao projeto com o
objetivo de democratizar o Conselho, de torná-lo deliberativo e
também de criar o fundo estadual, para que o Conselho discuta as
diretrizes das políticas públicas de saneamento no Estado,
especialmente no que diz respeito ao Plano Estadual de Saneamento.
Deixo o registro dessa importante participação e, na oportunidade,
aproveito para fazer dois anúncios que considero significativos para
Minas e para o Brasil: o primeiro é que, exatamente hoje, o governo
do Presidente Lula lançou o PAC Funasa, Plano de Aceleração do
Crescimento exatamente na área de saneamento para as cidades,
especialmente para Municípios de até 50 mil habitantes. O governo
federal, do Presidente Lula, em um primeiro momento lançou o PAC
para cidades acima de 150 mil habitantes. Para Minas Gerais, serão
recursos da ordem de R$3.000.000.000,00 para as cidades,
especialmente para as regiões metropolitanas. Agora ele lançou o
PAC Funasa, com recursos da ordem de R$4.000.000.000,00,
direcionados para pequenos Municípios com maiores índices de
mortalidade infantil. Também priorizará áreas endêmicas de malária e
doenças de chagas, comunidades indígenas, remanescentes de
quilombos e, pela primeira vez, um programa de saneamento para as
comunidades rurais dispersas com até 2.500 moradores. Acredito que
é um exemplo de investimento fundamental para os Municípios na
área de saneamento básico, desde a água e seu tratamento, o esgoto
e seu tratamento, a drenagem e a destinação dos resíduos sólidos.
Deixo registrado que esses recursos contribuirão para atender um
contingente enorme de Municípios no Brasil, de até 50 mil habitantes,
e o Estado de Minas Gerais está incluído com prioridade pelo governo
federal. O governo identificou 500 Municípios brasileiros com risco de
doença de chagas, principalmente na Bahia, em Minas Gerais e no
Rio Grande do Sul. Desses Municípios, a prioridade é o atendimento
na área de saneamento básico em Minas Gerais. Trata-se de uma
iniciativa extremamente importante do governo do Presidente Lula,
somada às iniciativas de habitação e urbanização de bairros. Agora,
também os Municípios com até 50 mil habitantes serão atendidos nos
programas de saneamento.
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O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Agradeço, Deputada Elisa
Costa, nossa Líder, pelo aparte.

O Estado de Minas Gerais nunca recebeu tantos recursos quanto
agora no governo Lula. São recordes de recursos em várias áreas. Na
área social, na área de infra-estrutura, da habitação, praticamente em
todas as regiões do Estado. No Triângulo Mineiro, especificamente em
Uberlândia, existe uma região muito pobre, dos Bairros Morumbi,
Joana d’Arc, São Francisco, João Almir, que tem uma antiga
reivindicação. Naquela região houve um erro de planejamento por
parte da administração municipal de anos anteriores, que fez um
conjunto habitacional praticamente em uma bacia. Os recursos para
infra-estrutura dessa região são caríssimos, e agora, depois de muitos
anos, o Presidente Lula anunciou recursos do PAC da ordem de
R$16.000.000,00 para a área de infra-estrutura e saneamento da
cidade de Uberlândia, especificamente para o Bairro Morumbi. É uma
grande alegria para toda a população da região, em torno de mais de
50 mil pessoas só na região do Grande Morumbi, que vai ter acesso à
infra-estrutura e ao saneamento. Está de parabéns pelo grande
reconhecimento. Todas as regiões do Estado têm obras e recursos do
governo federal.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Deputada Elisa Costa,
gostaria de parabenizá-la também. V. Exa., que é nossa Líder e que
sempre está aqui, com muita clareza, trazendo a público as
realizações do nosso Presidente Lula, que realmente está mudando
este país para melhor, com iniciativas em todas as áreas. Está aí para
todos verem. O País está tendo uma melhora na geração de
empregos e está sendo reconstruído na área social. Temos tido
inúmeros programas importantes. O Estado de Minas Gerais cresce
muito porque tem o apoio do governo federal, do Presidente Lula, que
tem tratado nosso Estado de forma diferenciada, de forma justa, ao
contrário dos governos anteriores, que trataram este Estado a pão e
água. Hoje temos muito o que comemorar.

Queria também ressaltar aqui que minha cidade de Manga e as
cidades ribeirinhas do São Francisco estarão recebendo saneamento
básico, rede de esgoto, estação de tratamento, fazendo parte também
do programa de revitalização do São Francisco.
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Outra coisa que gostaria de ressaltar é que, no governo Lula, 30%
da Cide, contribuição dos combustíveis, estão sendo repassados aos
Estados e Municípios, o que não acontecia no governo anterior. Isso
permitiu ao Governador Aécio Neves fazer o Pró-Acesso, que está
levando asfaltamento para várias cidades de Minas, graças a essa
visão do governo atual de repartir os tributos, diferentemente do
governo anterior, que não passava um centavo da Cide, nem para os
Municípios, nem para os Estados.

A Deputada Elisa Costa - Obrigada, Deputado Paulo Guedes.
Gostaria de agradecer também ao Deputado Weliton Prado, que nos
fez lembrar, a exemplo de Uberlândia e das cidades do Norte de
Minas, também nossa cidade de Governador Valadares, que vai
receber, nos próximos anos, recursos da ordem de R$135.000.000,00
do PAC, recursos nunca vistos na cidade, além de um Cefet, de uma
extensão universitária, recursos do governo do Presidente Lula,
comprometido com as regiões que precisam dinamizar a economia e
oferecer oportunidades para a nossa juventude e para a nossa
população. Esses projetos são fruto de um diagnóstico elaborado
ainda no governo do PT, do ex-Prefeito João Domingos Fassarela,
nosso querido e saudoso amigo, que elaborou um diagnóstico muito
profundo sobre a cidade, apontando onde estavam os bairros mais
carentes. A partir desse diagnóstico foram elaborados projetos,
enviados a Brasília, ao Ministério das Cidades. Alguns desses projetos
foram realizados dentro do nosso governo, e outros ultrapassaram o
governo, chegando à atual administração, dando continuação às
realizações do governo Lula em Governador Valadares. Ele foi lá
várias vezes, demonstrando ter compromisso com a cidade,
contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento da cidade.

Queria registrar as realizações do PAC em Governador Valadares,
em Mantena, Teófilo Otôni, Itabira e outras cidades de Minas Gerais.

Quero aqui ainda registrar e anunciar que o Ministro da Saúde, José
Gomes Temporão, anunciou, anteontem, um reajuste de cerca de mil
procedimentos da tabela do SUS. Essa é uma antiga reivindicação
das Prefeituras, do sistema de saúde e da própria população para
melhorar o atendimento.

São procedimentos que terão reajuste, em média, no País, de 30%:
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o aumento do parto normal, que teve um acréscimo de 27% a ser
retribuído aos médicos; as consultas médicas, que aumentaram 32%;
e, da mesma forma, as diárias das unidades de terapia intensiva -
UTIs -, uma necessidade fundamental para melhorar o atendimento à
saúde nos Municípios e nos Estados, especialmente no Estado de
Minas Gerais.

Deixo registrado mais esse compromisso do Presidente Lula com a
saúde em âmbito nacional e registro que Minas Gerais precisa
também de ampliar os recursos da saúde. Muito recentemente, o
Governador foi chamado à atenção pelo próprio Ministro Temporão,
quanto ao fato de que um dos Estados que não está cumprindo a
Emenda nº 29, o percentual de 12% da arrecadação para a saúde, é
Minas Gerais. Existem outros Estados, mas principalmente Minas
precisa cumprir esse percentual para termos um atendimento melhor
nos hospitais, mais medicamento, melhores consultas, aumento do
atendimento do PSF, e uma saúde melhor, de qualidade.
Principalmente, um melhor salário para os nossos profissionais da
saúde, resgatando a auto-estima dos servidores da saúde, assim
como de todos os servidores de Minas Gerais.

Quero parabenizar o Presidente Lula, primeiro por esse valor de
reajuste do SUS. É uma luta histórica, muitas vezes vi aqui Deputados
e Deputadas reivindicando esse aumento dos procedimentos do SUS,
o que certamente melhorará o atendimento nos Municípios. Da
mesma forma, os recursos de R$4.000.000.000,00 para o PAC, para a
Funasa, para as cidades de até 150 mil habitantes e para todos os
Municípios com população acima de 50 mil habitantes.

Deixo aqui também esse importante registro, o anúncio de que
certamente os Municípios, recebendo esses recursos, gerarão mais
empregos, haverá desenvolvimento, crescimento e melhor qualidade
de vida no saneamento e na saúde da nossa população.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.
  O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana,
Srs. Deputados e Sras. Deputadas. Tenho dois assuntos importantes
e, talvez, para um deles, tenha de utilizar o tempo de Liderança,
gentilmente cedido pela Líder, Deputada Elisa Costa. O primeiro deles
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diz respeito a uma reunião especial que a Assembléia realizará hoje,
com o objetivo de comemorar os 15 anos da Escola do Legislativo. A
Assembléia, reconhecendo o trabalho, o destaque de lideranças,
personalidades e entidades, sempre faz nesta Casa homenagens,
reuniões solenes, reuniões especiais, como forma de reconhecimento.
Para nós, a reunião de hoje tem um caráter especial porque se trata
de uma escola inovadora, criada no interior do Poder Legislativo de
Minas Gerais e que hoje é exemplo e motiva experiências
semelhantes em outras casas legislativas do País. A Escola do
Legislativo da nossa Assembléia completa 15 anos, num trabalho
muito importante que se iniciou voltado para a qualificação de
funcionários e técnicos de apoio parlamentar da Assembléia e que, ao
longo dos anos, foi ampliando o seu escopo de atuação, as suas
atividades e se transformando num verdadeiro canal de interlocução
da Assembléia com movimentos sociais, com as Câmaras Municipais
do interior de Minas Gerais, com os movimentos sociais organizados.
Tornou-se um espaço de reflexão, de produção teórica e de
compartilhamento de experiência. Portanto, a Assembléia Legislativa
deve orgulhar-se de ter no seu interior uma escola de tamanho
compromisso, de tamanha responsabilidade e competência e
incidência nos processos legislativos, não só no estadual, próprio da
nossa Assembléia, mas também como subsídio, como pólo formador
para atividades de outros Poderes Legislativos Municipais. Lembro
aqui que nesse período, nesses 15 anos, a Escola do Legislativo
promoveu mais de 3 mil atividades, com uma carga horária de 30.700
horas, envolvendo quase 44 mil participantes. Portanto, além do
quantitativo, destaca-se o qualitativo dessa ação da Escola do
Legislativo. Na condição de Presidente da Comissão de Participação
Popular, quero dar o meu testemunho em dois processos realizados
em parceria com a Comissão, muito importantes para a sociedade
mineira, os quais hoje se afirmam como exemplos para outras casas
legislativas. Refiro-me ao processo de participação da sociedade civil
organizada no debate das leis orçamentárias. Essa participação vem
ocorrendo desde 2003, com as audiências do PPAG, o Plano
Plurianual, com as revisões anuais, com a participação popular no
PMDI, na LDO e é sustentada por ações formativas da Escola do
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Legislativo, direcionada para o público participante, para os
movimentos sociais e para entidades da sociedade civil. Por outro
lado, há o êxito do projeto Parlamento Jovem. Esse projeto começou
de uma parceria da Comissão de Participação Popular com a Escola
do Legislativo e, também, com a PUC Minas. É um projeto que veio
para ficar, que deu certo, que envolve escolas de ensino médio,
públicas e privadas, bem como a própria PUC Minas. Ele já está na
preparação da sua 5ª edição. Na última, tratou de um tema
fundamental e estratégico: a educação. Teve o bom-senso e a
qualidade de apresentação de 27 propostas, transformadas em ações
legislativas que serão submetidas à apreciação da Comissão de
Participação Popular. Esse processo do Parlamento Jovem é
permanente, sério, gradativo e muito importante do ponto de vista do
acúmulo de conhecimento. Ele é sustentado pelo esforço, pelo
denodo, pela competência e dedicação da Escola do Legislativo e
pelo corpo técnico desta Assembléia e também das outras áreas.
Como Deputado, como Presidente da Comissão de Participação
Popular, uma vez que na solenidade, talvez, não tenha oportunidade
de fazer isso de público, quero, de maneira antecipada, da tribuna da
Assembléia, mandar e apresentar todo o nosso respeito e nosso
reconhecimento a todos os servidores desta Casa e, hoje
particularmente, aos que integram a Escola do Legislativo. A
Assembléia de Minas tem de se orgulhar de uma escola do Legislativo
com essa competência e qualidade e, principalmente, porque não é
uma competência e qualidade que ficam circunscritas dentro de uma
instituição ou dentro de um departamento, mas ficam disponíveis para
o exercício da cidadania no Estado de Minas Gerais. Portanto, o
nosso abraço e o nosso reconhecimento. Vida longa à Escola do
Legislativo! Que sirva de exemplo para outros Poderes Legislativos
Municipais e Estaduais. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Questões de ordem
O Deputado Ademir Lucas - Sr. Presidente, Srs. Deputados, hoje

Minas Gerais fica menor com o falecimento do Dr. José Maria
Magalhães, ex-Deputado Federal, ex-Deputado Estadual desta Casa
e ex-Vereador à Câmara Municipal de Belo Horizonte. Ele foi sempre
muito ativo e combativo, conhecido e reconhecido como político muito



1434

coerente com suas posições. Em contraposição à sua forma de fazer
política, muito aguerrida e disputada, era homem de coração
extraordinário. José Maria Magalhães era conhecido e reconhecido
como o médico dos pobres, principalmente em sua região: Calafate,
Prado e localidades próximas. Ele realmente era um médico
conceituado e, além disso, muito generoso. Atendia a todos em sua
própria casa, na Rua Monsenhor Horta, no Prado. Ademais, José
Maria Magalhães teve participação muito ativa na vida política mineira
e brasileira, Sr. Presidente. Ele foi cassado pelo AI-5, em 1969, mas
nunca abdicou de suas idéias nem abriu mão de seus princípios.
Sempre foi um político notável na história mineira. Sentimos que, a
cada semana, Minas Gerais perde valores que escreveram páginas
heróicas de sua história política. Há duas semanas, perdemos o ex-
Deputado Jésus Trindade Barreto, também de atuação marcante
nesta Assembléia. Na semana passada, faleceu Genésio Bernardino
de Souza, ex-Presidente desta Casa, ex-Deputado Federal e ex-
Diretor-Geral do antigo DNER. Hoje, esse infausto acontecimento, o
falecimento do Dr. José Maria Magalhães que, reitero, várias vezes,
foi Vereador na Câmara Municipal de Belo Horizonte, Deputado
Estadual nesta Casa e Deputado Federal. José Maria Magalhães só
saiu da vida pública em razão de sua combatividade, por não
concordar com a ditadura que se implantou no País. Deixou a vida
pública após ser cassado pelo Ato Institucional. Perdemos esse
grande mineiro e brasileiro. Gostaria de deixar consignadas essas
palavras, em meu nome e no de minha família, com o qual tinha
ligações afetivas e políticas. Meu pai, que também era udenista,
conviveu muito com ele. O Dr. José Maria Magalhães deixou para
Minas Gerais um legado histórico e sua caminhada deve prosseguir.
Seu filho, José Lincoln Magalhães, foi Vereador à Câmara Municipal
de Belo Horizonte e mostrou-se um político muito ativo e combativo.
Assim, quero deixar consignado nosso sentimento, em meu nome
pessoal e no da Bancada do PSDB, pelo falecimento do ex-Vereador,
ex-Deputado Estadual, ex-Deputado Federal, médico dos pobres,
grande pessoa, grande figura humana: Dr. José Maria Magalhães.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, queria também me unir à
homenagem do Deputado Ademir Lucas e, creio, a todo o PSDB, já
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que José Lincoln Magalhães, filho de Dr. José Maria, milita nesse
partido. Lamentamos o passamento dessa pessoa importante para a
história de Minas Gerais, para este Parlamento, para a Câmara
Municipal de Belo Horizonte e para os belo-horizontinos em geral.
Como lembrou bem o Deputado Ademir Lucas, o Dr. José Maria era o
médico de Belo Horizonte, especialmente da região do Calafate, da
Vila Oeste e do João Pinheiro. Ele atendeu muitas pessoas de minha
família. Pessoas que não tinham condições eram atendidas pelo Dr.
José Maria Magalhães. Hoje fomos surpreendidos com essa perda tão
grande para todos nós. Por isso, deixo aqui nossas homenagens a
essa figura tão importante e nosso sentimento a toda família,
especialmente ao nosso companheiro do PSDB, José Lincoln
Magalhães. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência também quer somar-se aos
pronunciamentos e manifestações de pesar feitas pelos Deputados
Ademir Lucas e João Leite. Em nome da Mesa e de toda a Casa,
manifestamos nosso profundo sentimento de fé e cristandade à família
enlutada.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a

Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, os
Requerimentos nºs 1.226/2007, da Comissão de Saúde, 1.227 a
1.229/2007, da Comissão de Defesa do Consumidor, e 1.230/2007, da
Comissão de Direitos Humanos. Publique-se para os fins do art. 104
do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
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Transporte - aprovação, na 26ª Reunião Ordinária, em 25/9/2007, dos
Requerimentos nºs 1.154/2007, do Deputado Doutor Viana, e
1.172/2007, da Comissão de Justiça; de Política Agropecuária -
aprovação, na 24ª Reunião Ordinária, em 25/9/2007, do Requerimento
nº 1.175/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de Cultura -
aprovação, na 21ª Reunião Ordinária, em 25/9/2007, dos Projetos de
Lei nºs 1.417/2007, do Deputado Alencar da Silveira Jr., 1.461 e
1.484/2007, do Deputado Wander Borges, e dos Requerimentos nºs
1.097/2007, do Deputado Tiago Ulisses, 1.132/2007, do Deputado
Antônio Carlos Arantes, e 1.165/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva; de Segurança Pública - aprovação, na 26ª Reunião Ordinária,
em 26/9/2007, dos Requerimentos nºs 1.136, 1.137 e 1.184/2007, da
Comissão de Direitos Humanos, 1.158 e 1.159/2007, do Deputado
Weliton Prado, e 1.162/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de
Administração Pública - aprovação, na 24ª Reunião Ordinária, em
26/9/2007, dos Requerimentos nºs 1.153/2007, do Deputado Doutor
Viana, 1.156/2007, do Deputado Wander Borges, 1.174/2007, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 1.179/2007, do Deputado Paulo
Guedes; e pelos Deputados Rômulo Veneroso - informando sua
renúncia como membro efetivo da Comissão de Meio Ambiente
(Ciente. Publique-se.); e Agostinho Patrús Filho - informando sua
renúncia como membro suplente da Comissão de Meio Ambiente e
indicando os Deputados Inácio Franco para membro efetivo e Rômulo
Veneroso para membro suplente da referida Comissão (Ciente.
Designo. Às Comissões.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente (Deputado Paulo Guedes) - Requerimento do

Deputado Doutor Viana, solicitando a retirada de tramitação do Projeto
de Lei Complementar nº 5/2007. A Presidência defere o requerimento
de conformidade com o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno.
Arquive-se o projeto.

Requerimento do Deputado Doutor Viana, solicitando a retirada de
tramitação do Projeto de Lei nº 343/2007. A Presidência defere o
requerimento de conformidade com o inciso VIII do art. 232 do
Regimento Interno. Arquive-se o projeto.

Requerimento do Deputado Doutor Viana, solicitando a retirada de
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tramitação do Projeto de Lei nº 344/2007. A Presidência defere o
requerimento de conformidade com o inciso VIII do art. 232 do
Regimento Interno. Arquive-se o projeto.

Requerimento do Deputado Doutor Viana, solicitando a retirada de
tramitação do Projeto de Lei nº 1.095/2007. A Presidência defere o
requerimento de conformidade com o inciso VIII do art. 232 do
Regimento Interno. Arquive-se o projeto.

Requerimento do Deputado Leonardo Moreira, solicitando o
desarquivamento do Projeto de Lei n° 3.813/2006. A Presidência
defere o requerimento de conformidade com o inciso XXXII do art. 232
do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando o
desarquivamento do Projeto de Lei Complementar nº 31/2000. A
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso
XXXII do art. 232 do Regimento Interno.

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Parecer de Redação

Final do Projeto de Resolução nº 1.287/2007, da Comissão de Política
Agropecuária, que aprova, em conformidade com o disposto no art.
62, inciso XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação da terra
devoluta que especifica. Em discussão, o parecer. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. À promulgação.

O Sr. Presidente (Deputado Paulo Guedes) - Parecer de Redação
Final do Projeto de Lei nº 350/2007, do Deputado Doutor Viana, que
acrescenta inciso ao art. 1º da Lei nº 15.394, de 6/10/2004, que torna
obrigatório o exame de fundo de olho em recém-nascidos no Estado.
Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o parecer. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À
sanção.

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 994/2007, do
Deputado Antônio Carlos Arantes, que autoriza o Poder Executivo a
doar ao Município de Paraguaçu o imóvel que especifica. Em
discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
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discussão. Em votação, o parecer. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À
sanção.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Requerimento do

Deputado Gilberto Abramo, solicitando informações ao Secretário de
Atividades Urbanas de Belo Horizonte sobre a inutilização do aterro
sanitário da BR-040, bem como a contratação, sem licitação, de aterro
santitário particular no Município de Sabará, uma vez que não houve o
esgotamento da capacidade do aterro da Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Paulo Guedes, solicitando a
palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o
requerimento e fixa ao orador o prazo de 10 minutos. Com a palavra,
o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
público aqui presente e todos que assistem a esta reunião pela TV
Assembléia em mais de 300 cidades de Minas Gerais, o primeiro
assunto que nos traz aqui é um pedido, uma reclamação.

Fui procurado por várias lideranças do Município de Santa Luzia,
conduzidas pelo companheiro Alex Mateus, que nos passou cópia de
abaixo-assinado com 10 mil signatários que requerem da Prefeitura
daquele Município a instalação de um semáforo na Avenida Brasília,
entrada do Conjunto Cristina. Nesse local, que é muito perigoso,
ocorreram dezenas de acidentes com vítimas. Srs. Deputados, o
abaixo-assinado foi protocolado desde junho de 2006, ou seja, há um
ano e três meses, e até agora o Prefeito José Raimundo e o Jair
Lopes, Diretor do Departamento de Trânsito, não se manifestaram
sobre o assunto.

As famílias e os usuários dessa avenida os quais precisam
atravessar o cruzamento correm sérios riscos todos os dias. Novos
acidentes continuam acontecendo. Fica aqui o nosso registro e um
pedido de providências para que o Prefeito leve em consideração
esse problema, uma vez que a obra não é tão cara. O semáforo
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atenderá a vários bairros, tendo em vista que o cruzamento dá acesso
ao Conjunto Cristina A, B e C, Nova Conquista, Belo Vale, Palmital,
São Cosme, Castanheira, e a outros bairros da região.

Fica aqui o nosso pedido para que o Prefeito José Raimundo tome
providências o mais rápido possível para atender a uma demanda
simples, mas que atenderá aos anseios de muita gente, haja vista que
um abaixo-assinado com 10 mil assinaturas simboliza que essa é uma
reivindicação de quase toda uma cidade. E não custa tão caro para a
Prefeitura tomar as devidas providências.

O outro assunto que vamos tratar aqui hoje diz respeito à seca que
está castigando o Norte de Minas Gerais. Não chove há mais de seis
meses na região. Os Municípios já declararam estado de emergência,
a Secretaria de Defesa Civil do Estado reconheceu essa situação na
região, e algumas cidades também foram reconhecidas pela Defesa
Civil nacional. Precisamos conseguir recursos o mais rápido possível
para enfrentar esse dilema que todos os anos aterroriza o Norte de
Minas, com animais morrendo, rios secando e centenas de
comunidades ficando sem o abastecimento de água, precisando ser
socorridas por caminhão-pipa de forma precária.

O Departamento Nacional de Obras contra a Seca - DNOCS -, órgão
recuperado e revitalizado no governo do Presidente Lula, já fez muito
e ainda vem fazendo. Mesmo assim, diante da demanda gigantesca
do Norte de Minas, dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, sozinho
ele é incapaz de atender a todos, haja vista que conta apenas 28
funcionários para trabalhar nas 169 cidades da região.

Amanhã estou indo a Brasília e terei audiência com o Ministro
Geddel Vieira Lima, ao lado do Deputado Federal Virgílio Guimarães,
parlamentar que tem tido preocupação constante com os problemas
do Norte de Minas. Por meio do DNOCS e da Codevasf, todos os
anos ele destina emendas parlamentares para o enfrentamento da
seca naquela região. Aproveito a oportunidade para, de público,
agradecer a esse Deputado, que se preocupa, cada vez mais, com o
Norte de Minas e os Vales do Jequitinhonha e do Mucuri.

Apesar de ter a sua base eleitoral mais forte em Belo Horizonte,
tem-se preocupado, destinando grande parte dos seus recursos para
ajudar os Municípios mais pobres daquela região.
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Amanhã, mais uma vez, vamos levar essa demanda do Norte de
Minas ao Ministro Geddel Vieira Lima, para que o Ministério da
Integração Nacional, por meio do DNOCS e da Codevasf, tome
medidas urgentes para o enfrentamento desse problema que atinge
quase todas as cidades daquela região. Municípios como São
Francisco, Januária, Bonito de Minas, Cônego Marinho, Chapada
Gaúcha, Manga, Francisco Sá, Brasília de Minas, Varzelândia e
Montalvânia estão passando por momentos difíceis, com o
agravamento da seca na região e com a morte de vários animais pela
falta de água. Além disso, as pessoas têm sofrido, em várias
comunidades, com a secagem dos poços artesianos. A situação é
muito grave.

Tenho certeza de que, amanhã, teremos uma boa notícia do Ministro
Geddel Vieira Lima, que está lançando, em nível nacional, o programa
Água para Todos. Esperamos que o Ministro comece esse programa
por Minas Gerais, a fim de que possamos trazer boas notícias para
nossa região.

Gostaria de fazer um apelo à bancada federal, especialmente ao
Deputado Federal Virgílio Guimarães, que é o coordenador da
bancada, para que interceda junto ao governo federal e ao Ministério
dos Transportes, a fim de garantir recursos para as obras do trevo da
MG-401, que dá acesso aos Municípios de Janaúba, Capitão Enéias e
Francisco Sá, na saída de Montes Claros.

Trata-se de uma obra orçada em R$3.500.000,00, e metade desse
recurso já foi liberada. Cinqüenta por cento da obra foram concluídos.
Faltam R$1.800.000,00, para a conclusão total da obra. Então, para
que ela não pare, ou seja, para que não seja mais uma obra
paralisada no Estado, faço esse apelo à bancada federal, ao DNIT e
aos Deputados Federais votados no Norte de Minas, para que
intercedam e garantam os recursos necessários à continuação dessa
obra, de suma importância para essa região de acesso a vários outros
Municípios. Esse trevo é de fundamental importância para desafogar o
trânsito na entrada de Montes Claros e também para diminuir o
número de acidentes que acontecem na região. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

* - Sem revisão do orador.
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O Sr. Presidente (Deputado Vanderlei Miranda) - Vem à Mesa
requerimento da Deputada Elisa Costa, solicitando a palavra pelo art.
70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao
Deputado André Quintão. A Presidência defere o requerimento e fixa
ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado André
Quintão.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Deputado Vanderlei
Miranda, retorno à tribuna, visto que, no primeiro momento, tratei do
importante trabalho realizado pela Escola do Legislativo. Aliás, na
pessoa de seu Coordenador, Sr. Alaor, gostaria de transmitir o meu
abraço a todos os integrantes da Escola do Legislativo.

O segundo assunto que me traz a esta tribuna diz respeito ao
importante tema tratado hoje, com destaque, pelo jornal “Hoje em
Dia”. Solicitaria que constasse dos anais desta Casa o editorial
“Exploração Infantil”, publicado no jornal “Hoje em Dia”, de hoje, dia 26
de setembro, que trata do trabalho infantil em Minas Gerais.

Nesta semana ocorreu a Conferência Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente. Na manhã de terça feira, o sociólogo Bruno
Lazarotti, que integra os quadros da Fundação João Pinheiro, fez uma
apresentação de resultados preliminares de pesquisa sobre trabalho
infantil em Minas Gerais, coordenada pelo Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e pela Sedese. A referida pesquisa mostra dados
preocupantes.

O primeiro deles é um aumento de 23% do número de crianças de 5
a 15 anos de idade que trabalhavam em 2005, em Minas Gerais -
vejam, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, telespectadores da TV
Assembléia, que em 2005 havia, em nosso Estado, um dos mais ricos
da Federação, nada mais, nada menos do que 359 mil crianças no
trabalho infantil - e um aumento de 33% na zona rural, principalmente
na faixa etária de 5 a 9 anos.

Outro dado muito importante: crianças que trabalham são três vezes
mais infreqüentes à escola do que as que não trabalham. Ou seja,
podemos dizer que a criança que trabalha já está na rota da evasão
escolar. Quando começa a trabalhar, é evidente que a própria
sobrecarga do trabalho precoce faz com que a criança vá
gradativamente rompendo os vínculos com a escola.
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Muita gente diz que é uma contingência familiar, uma necessidade;
essa criança está auxiliando a família. Mas vejam que 30% dessas
crianças - 30%, repito - não recebiam sequer nem R$50,00 ao mês.
Segundo um dado da PNAD, no Brasil, 30% de crianças no trabalho
infantil não recebem nenhum tipo de remuneração. Ou seja, temos
aqui uma criança na faixa etária de 5 a 9 anos que está trabalhando e
não está recebendo. Por trás dessa criança que vemos no sinal,
vendendo balas e rosas, há um adulto, que às vezes não é nem da
família, mas de uma verdadeira rede de exploração. Aproveito para
alertar a sociedade mineira sobre essa exploração, porque o maior
número de casos de trabalho infantil está na economia informal,
principalmente no comércio ambulante, que não está sujeito à
fiscalização da Delegacia Regional do Trabalho - daí a importância do
papel dos Conselhos Tutelares. E outro foco importante do trabalho
infantil, se é que poderíamos chamar de trabalho, é a exploração
sexual. Há uma verdadeira rede de exploração sexual que coopta
meninas, principalmente, para fazer do corpo o seu sustento - o
sustento de um prato de comida, de R$0,50 ou de R$1,99, como a
própria grande imprensa já anunciou ao fazer matéria sobre a
exploração às beiras das rodovias federais em Minas Gerais.

Quero dizer ainda, Sr. Presidente, que um dado estadual precisa
gerar ações. Por isso elogio aqui o editorial do jornal “Hoje em Dia”.
Não podemos nos conformar ou simplesmente enxergar esses
números como dados frios e estatísticos. Pense cada telespectador
que nos acompanha pela TV Assembléia, principalmente os pais e
mães de família, em sua criança de 5, 6 ou 7 anos trabalhando, seja
em carvoarias, nas ruas ou nas beiras de rodovias, sendo cooptada
por gigolôs da miséria. E dou-lhes mais um dado: 44% das crianças
de 5 a 9 anos que estão no trabalho infantil não são alfabetizadas, não
estão na escola.

Então é muito importante, e venho aqui não só para elogiar o
editorial e a matéria do jornal “Hoje em Dia” mas também, e
principalmente, para apontar soluções, e estas passam também por
esta Casa.

Recebemos, nesta semana, a proposta de Plano Plurianual e Lei
Orçamentária. Temos que ter uma rede integrada de políticas públicas
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para o combate ao trabalho infantil, que passa, por exemplo, pela
adoção da escola em tempo integral, com a jornada ampliada,
começando pelas regiões de maior vulnerabilidade social. Muitas
vezes, a criança estuda em um turno e, no outro, vai para as ruas,
portanto é preciso haver escola integral, começando principalmente
com as crianças pobres.

Em segundo lugar, é preciso melhorar as condições das famílias no
campo e o transporte escolar, além de adotar as escolas-família
agrícolas, pois, se a criança, em um distrito rural distante, não possui
acesso à escola, por não ter transporte ou por causa das condições
precárias das estradas em período de chuva, evidentemente a família
a leva para o trabalho. Quando o trabalho é de auto-sobrevivência,
apesar de evidentemente não podermos referendá-lo, até pelo esforço
precoce que ela terá, alguns alegam - repito que não compartilho
dessa idéia - que a criança ajuda a família no sustento, mas, muitas
vezes, a família leva a criança para um trabalho terceirizado, às vezes
uma empresa agrícola contrata esse adulto e leva a criança, ou seja, o
adulto trabalha por produção e leva a criança para engordar os lucros
do agronegócio, que às vezes se utiliza dessa mão-de-obra infantil.
Queria também registrar que é fundamental, em cada Município
mineiro, a implantação de um centro de referência de assistência
social na linha de consolidação do Sistema Único da Assistência
Social - Suas -, para que cada equipe dos Cras, de psicólogos e
assistentes sociais, possa acompanhar família por família. Houve
agora a integração do Peti com o programa Bolsa-Família. É muito
importante haver esse acompanhamento para que a família também
seja conscientizada da importância de a criança estar na escola, pois
lugar de criança é na escola, e não no trabalho. Depois, quando for
jovem, aí sim é importante ter a profissionalização, a qualificação e o
primeiro emprego. Eu mesmo comecei a trabalhar muito jovem, como
“office boy” da MinasCaixa, mas com carteira assinada, por meio de
concurso público, podendo estudar e contribuindo para o INSS. Não
queremos crianças com 6, 7 ou 8 anos fazendo piruetas nos sinais,
correndo o risco de atropelamento. Quantas vezes, nos restaurantes,
nas ruas de Belo Horizonte, nas casas de “show”, vemos crianças de
6, 7 ou 8 anos vendendo rosas, balas, sujeitas ao aliciamento por
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traficantes, por pessoas inescrupulosas. Queria fazer um alerta aos
Municípios: existem recursos do governo federal para o Peti, mas
apenas 286 Municípios de Minas acessam esses recursos, ou seja,
sobram recursos do Ministério de Desenvolvimento Social por
inabilitação dos Municípios. É importante que o governo do Estado
ofereça cooperação técnica para eles terem condições de acessar tais
recursos adequadamente, mas também é necessário que ele
desenvolva políticas efetivas de combate ao trabalho infantil. O
Estado, nesta atual gestão, criou uma coordenadoria especial de
apoio à criança e ao adolescente, que, aliás, tem à sua frente uma
técnica muito séria, a Fernanda. Ela está no caminho certo, está
realizando essa pesquisa junto à Fundação João Pinheiro e terá, em
novembro, um diagnóstico amplo da situação em Minas. Agora, é
preciso agir sobre o diagnóstico revelado pela pesquisa. Lembro-me
de que no ano passado apresentei uma emenda ao Orçamento para
este ano e disse aqui, desta tribuna, que há R$50.000.000,00 para o
programa Poupança Jovem, programa que está-se iniciando. Dizia, na
época, que o governo estadual não executará esses
R$50.000.000,00. Apresentei uma emenda destinando
aproximadamente 20% desse recurso para o combate ao trabalho
infantil, para apoio aos Municípios no combate ao trabalho infantil,
porque já há um trabalho mais estruturado, da jornada ampliada, das
bolsas, do apoio social e da abertura de centro de referência da
assistência social. O caminho já está mais aberto. A emenda foi
rejeitada. Vou esperar, não vou antecipar resultado, principalmente
resultado negativo, porque fico parecendo ave agourenta, longe de ser
isso. Mas quero aqui exercer o meu papel de Deputado que fiscaliza o
Poder Executivo, particularmente as políticas públicas. Vai sobrar
recurso do programa Poupança Jovem e vai faltar recurso para o
trabalho infantil. Proponho que analisemos bem a Lei Orçamentária, o
PPAG; que ampliemos o Orçamento Criança. Tive informação de que
o Estado já vai alocar R$5.000.000,00 para o trabalho infantil. Trata-se
de um recurso, senão ideal, pelo menos já é um avanço em relação a
este ano. Este ano já poderia ter esse recurso, se essa emenda fosse
aprovada. Então, queria, neste minuto final, dizer que esse é um
assunto muito importante. Às vezes muita gente não dá ouvido ou
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importância, mas queria bater nessa tecla. Nesse estágio em que
estamos, da sociedade, da democracia, dos avanços tecnológicos, do
conhecimento, conviver num Estado do porte de Minas Gerais, com
359 mil crianças no trabalho infantil, deve ser motivo de reflexão e
ação de todos nós, sociedade que tem o seu papel, que tem de
denunciar, que tem na família um eixo importante para evitar o
trabalho infantil, que tem nos poderes públicos a responsabilidade
maior de tomar medidas para combater e erradicar o trabalho infantil.
E todos os entes da sociedade, públicos e privados. Não me cansarei
de vir a esta tribuna enquanto houver uma criança no trabalho infantil
em Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente (Deputado Vanderlei Miranda) - A Presidência
solicita ao Deputado André Quintão que formalize por escrito o seu
requerimento de que conste nos anais a matéria publicada.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião especial de
logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a
reunião ordinária de amanhã, dia 27, às 14 horas, com a ordem do dia
regimental. Levanta-se a reunião.

ATA DA 59ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/9/2007

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado Gilberto Abramo; aprovação -
Prosseguimento da discussão, em turno único, do Veto Total à
Proposição de Lei nº 17.830; discurso do Deputado André Quintão;
suspensão e reabertura da reunião; encerramento da discussão;
votação secreta do veto ao inciso I do art. 2º e ao art. 3º; manutenção;
votação secreta do veto ao art. 1º, aos incisos II e III do art. 2º e aos
arts. 4º e 5º; rejeição - Votação, em 1º turno, da Proposta de Emenda
à Constituição nº 22/2007; questões de ordem; aprovação - Votação,
em 2º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 19/2007;
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aprovação na forma do vencido em 1º turno; declaração de voto -
Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 27/2007;
questão de ordem; apresentação das Emendas nºs 7 a 16 e do
Subsitutivo nº 2; encerramento da discussão; encaminhamento das
emendas e do substitutivo com o projeto à Comissão de Fiscalização
Financeira - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Roberto

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. -
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir
Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes
- Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos
Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro
Silva - Deiró Marra - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento -
Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares -
Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo
Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia
Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar
- Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo
Veneroso - Ronaldo Magalhães - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa
- Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado -
Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 20h12min, a

lista de comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do
povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
Ata

- O Deputado Gilberto Abramo, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
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2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a
discussão e votação da matéria constante na pauta, uma vez que não
há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Gilberto

Abramo, solicitando a inversão da pauta da reunião, de modo que a
Proposta de Emenda à Constituição nº 22/2007 seja apreciada logo
após o Veto Total à Proposição de Lei nº 17.830. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Prosseguimento da discussão, em turno único, do Veto Total à
Proposição de Lei nº 17.830, que dispõe sobre a orientação
profissional aos alunos do ensino médio das escolas públicas e
privadas do Sistema Estadual de Educação. A Comissão Especial
opina pela manutenção do veto ao inciso I do art. 2º e ao art. 3º e pela
rejeição do veto ao art. 1º e aos incisos II e III do art. 2º e aos arts. 4º
e 5º. Continua em discussão, o veto. Com a palavra, para discutir, o
Deputado André Quintão, que ainda dispõe de 21 minutos para seu
pronunciamento.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, gostaria de continuar a discutir o Veto Total à Proposição
de Lei nº 17.830, que dispõe sobre a orientação profissional aos
alunos do ensino médio das escolas públicas e privadas do Sistema
Estadual de Educação, originária do projeto de lei do Deputado
Gilberto Abramo, vetado pelo Governador, que alegou basicamente
dois motivos. O primeiro deles é o custo gerado pela implantação de
um tipo de atividade como essa, a orientação profissional, o antigo
teste vocacional proposto no projeto. O segundo, de natureza legal, é
que isso poderia ferir a autonomia das instituições de ensino, prevista
na Lei Federal nº 9.394/1996, a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação-LDB. Gostaria de continuar na linha de raciocínio que iniciei
na parte da tarde, porque a escolha profissional, a seqüência do aluno
do ensino médio, seja na opção profissionalizante, seja na de nível
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superior, depende sobretudo de um bom ciclo educacional, depende
da qualidade da sua inserção em todos os níveis da educação básica,
ou seja, nos ensinos infantil, fundamental e médio. Se o aluno tem
condições adequadas nesse ciclo básico, acompanhamento social,
conteúdos curriculares emancipatórios, certamente, ao chegar ao
ensino médio e concluí-lo, terá todas as condições de, efetivamente,
fazer opção pelo curso, pelo vestibular, ou seja, pelo prosseguimento
de sua vida educacional e acadêmica. No Brasil, até o Governo Lula,
havia um gargalo importante. O governo Fernando Henrique
praticamente tratou de impedir a implantação do ensino técnico-
profissionalizante, desinvestiu na universidade pública brasileira, ou
seja, paralisou a ascenção acadêmica dos nossos jovens. Felizmente,
o governo Lula resgatou esse compromisso com a juventude, com as
camadas populares e com a produção do conhecimento - vejam bem,
foi necessário que um Presidente que não teve chance na vida de
cursar nível superior retomasse o investimento na área educacional.
Quero dizer, com muito orgulho, até pelo fato de ser do Partido do
Presidente da República, que o Governo Lula, ao instituir o Fundeb,
transformando esse Fundo, que era somente para o ensino
fundamental, para todo o ciclo da educação básica, irá possibilitar
uma multiplicação por quase 10 vezes do recurso investido na área da
educação. Agora, com o Fundeb, temos a possibilidade do có-
financiamento das ações na área da educação infantil de zero a seis
anos e também do ensino médio. O Presidente Lula vai construir, até
o final do seu governo, aproximadamente 150 escolas técnicas
profissionalizantes em todo o País. Minas Gerais terá de 12 a 15
novas escolas técnicas profissionalizantes. Cidades como Almenara,
Araçuaí, Muriaé, Contagem, Governador Valadares e tantas outras
terão escolas técnicas profissionalizantes a partir da decisão política
do Presidente Lula e também dos recursos originários do Fundeb. Só
no ProUni já são mais de 300 mil jovens das camadas populares que
passam a ter o direito de ingressar na universidade. O ingresso na
universidade significa muito, significa a expansão, a continuidade do
processo de conhecimento, significa profissionalização, capacitação
por meio do conhecimento para uma profissão futura para que o
jovem desenvolva seus dons e sua vocação. O Presidente Lula
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expandiu, com a implantação direta de universidades públicas federais
ou de extensões universitárias de “campi” e de unidades vinculadas a
universidades existentes, muitos cursos novos, muitas possibilidades
novas para o jovem trabalhador, para o jovem do Vale do
Jequitinhonha, para o jovem do Vale do Mucuri, para o jovem do semi-
árido mineiro, que hoje têm na universidade federal do Vale do
Jequitinhonha e Mucuri a grande chance de continuar os estudos. Ao
invés de ficar relegado ao trabalho informal, ao desemprego, à
ausência de perspectiva, o jovem pode, por seu ingresso na
universidade pública e gratuita, formar e contribuir para o
desenvolvimento da sua região, na sua opção acadêmica, na sua
opção profissional. É isso que o projeto de lei do Deputado Gilberto
Abramo queria: uma orientação mais adequada para que o jovem
pudesse fazer a melhor escolha. É um projeto importante e nesse
momento positivo do país porque o jovem, ao fazer a sua opção, tem
que ter a possibilidade de concretizá-la. No governo Fernando
Henrique, o jovem do Jequitinhonha poderia optar, por fazer serviço
social, mas não havia no Vale do Jequitinhonha uma universidade
pública federal com curso de Serviço Social. Hoje já existe na cidade
de Teófilo Otôni, e era uma reivindicação antiga da região cumprida
pelo Presidente Lula. Hoje, em Plenário, o Deputado Domingos Sávio
disse que haveria uma extensão da Universidade Federal de São
João del-Rei em Divinópolis, com a possibilidade de haver um curso
federal de Medicina. O jovem de Divinópolis poderá fazer o seu curso
de Medicina numa universidade federal, assim como o jovem de
Alfenas, de Ituiutaba e de tantas outras cidades, inclusive na região do
Deputado Padre João, que tem boas notícias na área da educação, e
a quem concedo um aparte.

O Deputado Padre João (em aparte) - Deputado André Quintão,
gostaria de ressaltar o compromisso do Presidente Lula em relação à
educação, tanto na expansão dos Cefets quanto das universidades
federais. No Alto Paraopeba serão instaladas escolas entre Ouro
Branco e Congonhas. Serão cinco cursos de engenharia, como é o
caso da engenharia mecatrônica, que inexiste nas universidades
públicas de Minas Gerais. O mesmo acontecerá na linha de biodiesel
e biosegurança, em que também existirão novos cursos. Além disso, o
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Cefet já foi inaugurado pelo Presidente Lula, em Congonhas, e será
estendido à cidade de Ouro Branco. Participamos da posse do Caio,
novo Diretor do Cefet, em Ouro Preto, na semana passada. A
universidade também foi aberta em Conselheiro Lafaiete. Deputado
André Quintão, o atual compromisso com a educação é resultado da
falta de compromisso com a educação e com a formação técnica dos
jovens nas décadas anteriores. Essa ausência está clara para nós.
Conseqüência dessa ausência são as cadeias e penitenciárias
superlotadas de jovens. Hoje, talvez 90% da população carcerária são
formados sobretudo por jovens, com idade entre 18 a 30 anos, porque
eles não tiveram a oportunidade da educação e da qualificação.
Sendo assim, também não tiveram e não estão tendo a oportunidade
do emprego, tendo como opção, na linha da sobrevivência, o mundo
do crime, infelizmente. Gostaria de parabenizar V. Exa. e chamar a
nossa atenção para a responsabilidade que temos com a educação,
sobretudo com a qualificação profissional.

O Deputado André Quintão - Muito obrigado, Deputado Padre João.
V. Exa. tem toda a razão. Ontem a Assembléia recebeu a proposta do
PPAG do Estado. E nós, Deputados e Deputadas preocupados com a
situação da educação no Estado de Minas Gerais, devemos observar
alguns itens muito relevantes na política educacional do Estado. O
primeiro deles é que já passou da hora de o Estado de Minas Gerais
adotar, de maneira adequada e qualificada, a escola em tempo
integral, de forma gradativa, nas regiões de maior vulnerabilidade. A
escola em tempo integral retira o jovem da marginalidade, as meninas
das ruas, a criança do trabalho infantil e abre uma nova perspectiva
de crescimento existencial, educacional e até profissional. É muito
importante adotarmos, efetivamente, um modelo de escola integral,
como o Prefeito Pimentel está fazendo tão bem na cidade de Belo
Horizonte, praticamente em 50 escolas municipais. É importante,
Deputado Padre João, procurarmos, no PPAG, dar ênfase à Escola-
Família Agrícola, com a pedagogia da alternância, evitando o trabalho
infantil rural e formando o jovem do campo para, com o seu
conhecimento, ajudar a agricultura familiar e todas as formas de
produção no campo. Então é muito importante fortalecermos a Escola-
Família Agrícola, esse modelo tão exitoso de educação rural no
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campo. É importante verificarmos as dotações orçamentárias para a
Uemg. Não entendo porque, até hoje, Minas Gerais não tem uma
universidade estadual forte. Temos o bom exemplo de como a Uemg
poderia se espalhar pelo Estado de Minas Gerais, de maneira pública
e gratuita, na própria Unimontes, hoje uma universidade-modelo, que
tem um papel muito importante na formação do jovem do nosso semi-
árido mineiro. Então é fundamental estudarmos, no Plano Plurianual,
as formas de fortalecer a Uemg e procurarmos, na nossa proposta
orçamentária para o Plano Plurianual, as verbas para a cooperação
técnica do governo do Estado com as Prefeituras, para implementar a
educação infantil.

É importante verificar na proposta se o Estado vai complementar as
ações federais de alimentação escolar, principalmente para os alunos
do ensino médio, que também dela precisam, pois são seres
humanos. Não podemos discriminar os jovens do ensino médio. É
importante verificar, na proposta, se estão previstos recursos para o
cumprimento de lei aprovada nesta Casa, que trata do
acompanhamento social nas escolas da rede pública estadual. Aquele
jovem que está na rota da evasão escolar precisa da ajuda do
assistente social, do psicólogo, do psicopedagogo para que continue
sua permanência e rendimento na escola. Não acredito num Estado
socialmente mais justo, não acredito num Estado em que as regiões
não apresentam tantas diferenças sociais, não acredito no melhor
Estado para se viver, se não houver o investimento em educação.
Queremos que Minas faça na educação o que o Governo Lula faz em
nosso país. O projeto do Deputado Gilberto Abramo, ao estimular a
melhor opção profissional para o jovem, exige do Estado de Minas
Gerais as melhores possibilidades, a participação do Estado no ensino
profissionalizante, a abertura de vagas no ensino superior gratuito, a
escola em tempo integral, a qualidade do ensino fundamental e a
qualificação técnica com os municípios. É com esse ciclo educacional
completo, é com esse ciclo educacional qualificado que vamos formar
em Minas bons cidadãos, bons cientistas, bons profissionais, dignos
pais e mães de família.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Na análise que V. Exa.
faz desse Veto Total à Proposição de Lei nº 17.830, traz uma
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discussão importante, ou seja, os investimentos em educação, que
precisam ser feitos em todos os níveis. Não podemos nos acomodar
com o comando constitucional de 1988, que foi um grande avanço. É
indiscutível que temos hoje, na Constituição brasileira, a definição de
que, no mínimo, 25% dos recursos de todos os entes federados
devem ser aplicados em educação. É uma sinalização positiva, mas
isso é o mínimo. Temos sempre de trabalhar, quando discutimos o
Orçamento nesta Casa e quando elaboramos as políticas públicas,
com a premissa de que a educação deve ser a prioridade, não apenas
nos discursos, mas na prática. É indiscutível que temos visto em
Minas Gerais ações concretas. Temos, há algum tempo, o Orçamento
do Estado aplicando mais de 30% em educação, não se limitando ao
comando constitucional. É muito saudável que seja uma preocupação
da base do governo e da Oposição. Pois não se trata de uma
discussão partidária. Sempre comungo com o pensamento de V. Exa.,
quando diz que temos de buscar investimentos federais, estaduais e
municipais. O Governo Aécio Neves aplicou, recentemente, mais
recursos do que os dois governos que o antecederam, no transporte
escolar. Saímos de um volume de R$5.000.000,00 para
R$100.000.000,00 no último ano. Isso foi feito especificamente no
transporte escolar.

Na área de reforma das escolas, pelo menos lá no Centro-Oeste, em
Bom Despacho, em Divinópolis, no Campo das Vertentes, em São
João del-Rei, regiões a que vou no dia-a-dia, temos a alegria de ver
que quase 100% das escolas já receberam reformas e ampliações.
Nas que faltam, trabalharemos, de forma muito coesa, para que essa
reforma seja feita, a fim de termos condições de levar a educação a
todos os jovens, tanto a educação básica quanto a técnica, que o
Deputado propôs e que, infelizmente, o governo não teve outra
alternativa senão a de vetar, pelos princípios constitucionais na forma
de se legislar sobre educação. Há matérias sobre as quais a
Assembléia não tem prerrogativa de legislar, V. Exa. bem sabe. Mas
esses investimentos não são suficientes. Temos sempre de pensar
mais. Tivemos, recentemente, o aumento dos salários do professores
e o piso que aprovamos nesta Casa, com algumas emendas,
aprimorando o projeto.
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V. Exa. fez um comentário sobre a Uemg. Somos parceiros na
Frente Parlamentar de Defesa da Uemg aqui, nesta Casa.
Trabalhamos juntos na Comissão Pró-Uemg, da qual fui o Presidente
e o propositor no primeiro mandato. Estamos vendo, com alegria, que
mais de três mil alunos, em Carangola, em Diamantina, em
Divinópolis, em Passos, em Cataguases e em várias cidades onde a
Uemg continua sob a forma de “campus” avançado, foram
contemplados. Em Divinópolis, temos a Funed-Uemg. Só lá, são mais
de 500 alunos sem nenhuma distinção de natureza política, Deputado
André Quintão. A seleção é feita por necessidade, por carência, por
aluno mais pobre. Essa seleção é feita por internet, sem interferência
de ninguém. Qual foi a interferência dos Deputados? A minha
interferência, com o apoio de V. Exa. e dos demais, foi colocar
R$6.000.000,00 no Orçamento que foi pago pelo governo do Estado
para que 3 mil alunos da Uemg no interior tivessem o apoio do
governo do Estado para continuar estudando. Caso contrário, esses
alunos em Diamantina, em Divinópolis, em Passos, em diversas
cidades talvez tivessem que parar o curso superior. É nesse espírito
que temos de trabalhar juntos.

Hoje, mais cedo, eu elogiava o governo Lula por estar implantando o
curso superior em Divinópolis, num “campus” avançado da
Universidade Federal de São João del-Rei. Lembrava que coloquei
uma emenda, com o apoio dos demais colegas desta Casa, inclusive
da Deputada Elisa Costa e de V. Exa., para parceria do Estado com
universidades federais a serem implantadas. Já estaremos
trabalhando para o convênio ser assinado entre o governo do Estado
e a Universidade Federal de São João del-Rei nesse “campus” em
Divinópolis. Portanto, trata-se de uma parceria. Assim superaremos as
dificuldades na educação, que deve ser prioridade. Concordo
integralmente com V. Exa.

O Deputado André Quintão - Infelizmente, o tempo é curto para
discutir uma matéria tão relevante como essa. Seguindo o Regimento,
deixarei a tribuna.

Cumprimento o Deputado Domingos Sávio, dando o testemunho de
todo o seu empenho para melhorar o sistema educacional,
particularmente da Uemg, em Minas Gerais. Esperamos que essa
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competência de entes federados concorrentes, União, Estados e
Municípios, possa agora, com o Fundeb, melhorar a educação básica
e, com o ProUni, melhorar a extensão das universidades federais,
abrindo uma nova possibilidade, um novo sonho para os jovens de
Minas Gerais. Muito obrigado.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 5

minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
das matérias constantes na pauta. Estão suspensos os nossos
trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.
Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A

Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo secreto,
de conformidade com o art. 261, inciso X, c/c os arts. 222 e 255, do
Regimento Interno. As Deputadas e os Deputados que desejarem
manter o veto registrarão “sim” e os que desejarem rejeitá-lo
registrarão “não”. A fim de proceder à votação pelo processo
eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que
ainda não registraram sua presença no painel, que o façam neste
momento. A Presidência dará início ao processo e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares. Em
votação, o veto ao inciso I do art. 2º e ao art. 3º.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Alberto

Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Antônio Carlos
Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura -
Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo
Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio -
Doutor Viana - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros
Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo -
Gláucia Brandão - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - José Henrique -
Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Luiz
Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira -
Padre João - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Rêmolo Aloise - Ronaldo
Magalhães - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses -
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Walter Tosta - Weliton Prado - Zé Maia.
O Sr. Presidente - Votaram “sim” 39 Deputados. Votaram “não” 11

Deputados. Está, portanto, mantido o veto ao inciso I do art. 2º e ao
art. 3º. Oficie-se ao Governador do Estado. Em votação, o veto ao art.
1º, aos incisos II e III do art. 2º e aos arts. 4º e 5º.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Alencar

da Silveira Jr. - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio
- Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi -
Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva -
Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Viana -
Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto
Abramo - Gláucia Brandão - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani
Barbosa - Jayro Lessa - José Henrique - Juninho Araújo - Lafayette de
Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia
Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar
- Paulo Guedes - Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães - Sávio Souza
Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Walter Tosta - Weliton Prado
- Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 7 Deputados. Votaram “não” 44
Deputados. Houve 1 voto em branco. Está, portanto, rejeitado o veto
ao art. 1º, aos incisos II e III do art. 2º e aos arts. 4º e 5º. À
promulgação. Está, portanto, rejeitado, em turno único, o Veto Total à
Proposição de Lei nº 17.830, exceto o veto ao inciso I do art. 2º e ao
art. 3º.

Votação, em 1º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
22/2007, do Deputado Gilberto Abramo e outros, que acrescenta
inciso ao art. 76 da Constituição do Estado. A Comissão Especial
opina pela aprovação da proposta. A Presidência vai submeter a
matéria à votação pelo processo nominal, de conformidade com o art.
260, inciso I , c/c os arts. 201 e 255 do Regimento Interno. A fim de
proceder à votação por meio eletrônico, a Presidência solicita às
Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua presença
no painel, que o façam neste momento. Em votação, a proposta.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:
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Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Alencar
da Silveira Jr. - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago
- Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio
Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dimas
Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Viana - Durval Ângelo - Elisa
Costa - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira -
Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Hely Tarqüínio - Inácio Franco -
Irani Barbosa - Jayro Lessa - José Henrique - Juninho Araújo -
Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite -
Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João -
Paulo Cesar - Paulo Guedes - Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Walter Tosta -
Weliton Prado - Zé Maia.

- Registram “não” os Deputados:
André Quintão - Elmiro Nascimento.

Questões de Ordem
O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, solicito retificação de

votação. Voto “sim”.
O Deputado Elmiro Nascimento - Peço retificação de votação, Sr.

Presidente. Voto “sim”.
O Sr. Presidente - Votaram “sim” 49 Deputados. Dois Deputados

retificaram seus votos, portanto votaram “sim” 51 Deputados. Não
houve voto contrário. Está, portanto, aprovada, em 1° turno, a
Proposta de Emenda à Constituição nº 22/2007. À Comissão Especial.

Votação, em 2º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
19/2007, do Deputado Doutor Viana e outros, que acrescenta
parágrafos ao inciso VI do art. 76 da Constituição do Estado. A
Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na forma do
vencido em 1º turno. A Presidência vai submeter a matéria à votação
pelo processo nominal, de conformidade com o art. 260, inciso I , c/c
os arts. 201 e 255 do Regimento Interno. A fim de proceder à votação
por meio eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos
Deputados que ainda não registraram sua presença no painel, que o
façam neste momento. Em votação, a proposta.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Alencar
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da Silveira Jr. - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio
- Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi -
Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva -
Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Viana -
Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini -
Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia
Brandão - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Jayro Lessa
- José Henrique - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Luiz
Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri
Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Guedes -
Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães - Sebastião Costa - Tiago Ulisses
- Walter Tosta - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 50 Deputados. Não houve voto
contrário. Está, portanto, aprovada, em 2°turno, a Proposta de
Emenda à Constituição n° 19/2007 na forma do vencid o em 1º turno.
À Comissão de Redação.

Declaração de Voto
O Deputado Doutor Viana - Apenas gostaria de agradecer aos

nobres colegas a votação da Proposta de Emenda à Constituição nº
19, dada a importância social dessa PEC, que corrige uma injustiça na
demora do processo de aposentadoria. Eu seria extremamente ingrato
se não viesse a este microfone para agradecer a sensibilidade de
todos os colegas desta Casa, que a aprovaram por unanimidade. É
essa a minha declaração de voto. Agradeço a V. Exa.

O Sr. Presidente - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei
Complementar nº 27/2007, do Governador do Estado, que institui a
Unidade de Gestão Previdenciária Integrada - Ugeprevi - e o Conselho
Estadual de Previdência - Ceprev - para o Regime Próprio de
Previdência do Estado de Minas Gerais, altera a Lei Complementar nº
64, de 25/3/2002, e dá outras providências. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº
1, que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Justiça, com as Emendas nºs 1 a 6, que apresenta. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com as Emendas nºs 1 a 6,
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da Comissão de Administração Pública.
Questão de Ordem

O Deputado Rêmolo Aloise - Existe um requerimento de minha
autoria, pedindo a V. Exa. que encaminhe a matéria à Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado Rêmolo
Aloise que já está encaminhando as emendas à Comissão de
Fiscalização Financeira, atendendo o referido requerimento. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 27/2007

EMENDA Nº 7
Dê-se ao “caput” e ao § 3º do art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica instituída a Unidade de Gestão Previdenciária

Integrada - Ugprevi - do Regime Próprio de Previdência do Estado de
Minas Gerais, à qual se vincularão, observado o disposto no § 1º
deste artigo, a partir de 1º de janeiro de 2008, o Fundo de Previdência
do Estado de Minas Gerais - Funpemg, o Fundo Financeiro de
Previdência - Funfip -, bem como todos os recursos fiscais destinados
ao pagamento dos demais benefícios previdenciários concedidos a
servidores, membros da Magistratura e do Ministério Público,
Conselheiro do Tribunal de Contas, de que trata o art. 3º da Lei
Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, com a alteração do art.
5º desta lei.

(...)
§ 3º - O ato de concessão dos benefícios para membro ou servidor

do Poder Judiciário, da Assembléia Legislativa, do Tribunal de Contas
do Estado, do Ministério Público e da Defensoria Pública, será
assinado pelo chefe do respectivo Poder ou órgão autônomo, que o
remeterá à Ugprev, conforme previsto no regulamento de que trata o §
2º.”.

Suprimam-se os incisos V, XII e XIV do art. 3º, renumerando-se os
incisos seguintes.

Sala das Reuniões, 25 de setembro de 2007.
Sargento Rodrigues
Justificação: Mostram-se adequadas as emendas ora apresentadas
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no intuito de manter separados, até mesmo no que se refere à
respectiva unidade gestora, no âmbito do Estado, o regime próprio de
previdência dos servidores públicos e o regime próprio de previdência
dos militares, tendo em vista os preceitos constitucionais vigentes,
notadamente o art. 40, § 20, o art. 42, § 1º, e o art. 142, § 3º, X da
Constituição Federal de 1988.

Segundo a Constituição da República, os militares estaduais devem
ter um regime previdenciário próprio distinto não só do regime geral
aplicável aos servidores não ocupantes de cargo efetivo, e aos demais
trabalhadores privados, como também do regime próprio dos
servidores de que trata o art. 40, uma vez que distintas são as
atribuições estatais de cada uma dessas categorias profissionais de
agentes públicos.

É preciso lembrar que os militares exercem serviço típico do Estado,
integram carreiras essenciais - policial e bombeiro - voltadas à
segurança pública, na preservação da ordem pública, como previsto
no art. 144, § 5º, da Constituição de 1988. Partindo do art. 42, “caput”,
da Constituição da República, com a nova redação dada pela Emenda
Constitucional nº 18, de 6/2/98, temos que o integrante da Polícia
Militar e do Corpo de Bombeiro Militar integra não um simples órgão, e
sim uma "instituição organizada com base na hierarquia e disciplina",
outorgando constitucionalmente natureza de perenidade a essas
instituições.

O § 1º do aludido art. 42, por sua vez, salienta que "aplicam-se aos
militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do
que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º, do art. 40,
§ 9º, e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo à lei estadual específica dispor
sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos
oficiais conferidas pelos respectivos governadores".

Quanto aos pensionistas, o texto do mesmo art. 42, no seu § 2º, diz
que "aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e
dos Territórios aplica-se o que for fixado em lei específica do referido
ente estatal".

O art. 42, em questão, reporta-se ao contexto do art. 142 da
Constituição da República, na sua atual redação. O art. 142 cuida das
Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército e Aeronaútica,
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como instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas
com base na hierarquia e na disciplina e destinadas à defesa da
Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa destes,
da lei e da ordem, sendo que lei complementar deve estabecer as
normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no
emprego das Forças Armadas (art. 142, § 1º).

Os membros das Forças Armadas foram denominados
simplesmente de "militares", e não de "militares federais", conforme §
3º do art. 142, referido no § 1º do art. 42 da Constituição de 1988.

No referido § 3º do art. 142 está previsto que os militares - os
membros das Forças Armadas - submetem-se, "além das que vierem
a ser fixadas em lei", entre outras disposições, a do seu inciso X, este
mencionado no art. 42 que cuida dos militares dos Estados, do Distrito
Federal e dos Territórios. Prevê o apontado inciso X, estendido aos
militares estaduais, que "a lei disporá sobre o ingresso nas Forças
Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de
transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a
remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos
militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive
aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de
guerra". Grifamos, pois, a previdência é justamente um direito
constitucional.

Nesse passo convém, também, abordar a norma do § 20 do art. 40
da Constituição de 1988, acrescentado que foi pela Emenda
Constitucional nº 41, de 2003. Ele veda "a existência de mais de um
regime próprio de previdência social para os servidores titulares de
cargos efetivos, e de mais de uma unidade gestora do respectivo
regime em cada ente estatal, ressalvado o disposto no art. 142, § 3º,
X", este aplicável, igualmente, ao militar estadual, como retro
transcrito. (Grifos nossos).

É importante destacar a parte final do citado § 20 do art. 40 da
Constituição da República de 1988, a saber, "ressalvado o disposto no
art. 142, § 3º, X", pois vale lembrar, em uma cristalina hermenêutica
da máxima eficácia constitucional, que a ressalva não é facultativa.
Ela é obrigatória para a administração pública, na medida em que tem
o significado de restrição ou de reserva, exprimindo a limitação, a
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exceção, a exclusão, a modificação, a própria condição que se
inscrevem nas convenções, para que se restrinjam obrigações ou se
reservem direitos.

Note-se que o dispositivo aborda tanto o regime previdenciário
próprio, como também sua unidade gestora. Portanto,
indubitavelmente, a ressalva constitucional aplica-se a ambas
hipóteses.

De fato, como se verifica do contexto das normas constitucionais de
regência dos militares e dos militares dos Estados, o § 1º do art. 42,
ao prever que se aplicam aos militares estaduais "além do que vier a
ser fixado em lei", está indicando que essa "lei", para o militar
estadual, é "lei estadual específica", não se referindo a nenhuma outra
lei que não uma lei própria do Estado para normatizar as matérias que
forem pertinentes aos militares estaduais, tanto do regime
previdenciário próprio, como da unidade gestora a ele destinado.

Não se pode desconhecer que, quando a norma constitucional
determina que lei estadual específica regulará as matérias do inciso X
do § 3º do art. 142 para os militares estaduais, ao certo, entre essas
matérias regulam-se "direitos" e, nessa qualidade, a disposição
contida no § 20 do art. 40, ao tratar da necessidade da existência de
uma única entidade gestora no Estado para regular o regime próprio
previdenciário, excetuou o contido no inciso X do § 3º do art. 142, que,
por cuidar dos militares e, por extensão constitucional expressa, dos
militares estaduais, reconheceu como direito subjetivo público desses
agentes públicos a existência de um "Regime Previdenciário Próprio",
dado as suas peculiaridades e situações especiais, com a
conseqüência de ter uma unidade gestora também própria.

Diante desse quadro, o constituinte entendeu haver necessidade de
regime próprio de previdência para os militares, porque, há de
respeitar situações desiguais, destacando os militares, tanto os das
Forças Armadas, como os dos Estados, para atribuir-lhes sistema
previdenciário próprio, composto pelo regime próprio, mais unidade
gestora própria.

Assim, se o regime do militar do Estado é próprio, não é lógico
aplicarem-se-lhe as regras de outro regime, pois, se era para se
seguirem as mesmas regras, o constituinte, com certeza, não teria
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indicado a necessidade de normas previdenciárias diversas, como
demonstrado na ressalva do § 20 do art. 40 da vigente Constituição de
1988, na sua atual redação. Por conseqüência, também, a unidade
gestora há de ser própria, como determinado pelo art. 40, § 20, da
Constituição da República.

É que conclamamos nossos pares a aprovarem esta emenda, como
forma de corrigir os equívocos do Projeto de Lei Complementar nº
27/2007.

EMENDA Nº 8
Dê-se ao inciso I do art. 7º a seguinte redação:
“Art. 7º - (....)
“I - admitidos com fundamento no art. 4º da Lei nº 10.254, de 1990, e

não alcançados pelos arts. 105 e 106 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias do Estado de Minas Gerais, estendendo-
se aos que tiverem sido alcançados pelos citados arts. 105 e 106 o
direito de contagem de tempo, até mesmo para efeito do disposto na
Lei nº 14.683, de 30 de julho de 2003, desde a data de seu ingresso
em suas respectivas funções.”.

Sala das Reuniões, 25 de setembro de 2007.
Sávio Souza Cruz
Justificação: Esta emenda visa estender aos servidores alcançados

pelos arts. 105 e 106 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias do Estado - ADCT o direito de contar para todos os fins o
tempo de serviço desde a data de seu ingresso nos quadros do
Estado, igualando-os nesse quesito aos servidores admitidos com
fundamento no art. 4º da Lei nº 10.254, de 1990, e aos demais
servidores que estão sendo, pelo art. 7º do Projeto de Lei
Complementar nº 27/2007, declarados titulares de cargo efetivo em
razão da natureza permanente de suas respectivas funções.

Esta emenda visa, contudo, mais que garantir a igualdade de direito
entre os servidores de um mesmo universo, reconhecer um direito de
fato existente.

Já o Tribunal de Justiça do Estado reconhecera, na relatoria do
Processo nº 1.0000.00.337201-8/000(1), apenso a esta emenda como
anexo, que, aos servidores alcançados pelos arts. 105 e 106 do ADCT
estadual, o reconhecimento e a declaração de seu direito à titularidade
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de cargos efetivos deram-se “a partir da EC-49/2001, mas o anterior
tempo de serviço há de ser contado integralmente, sem o que se
tornaria inócua a sobredita disposição constitucional”.

O Tribunal de Justiça do Estado, como demonstra a peça constante
do anexo a esta emenda, vem dando provimento às apelações de
reconhecimento do direito de contagem do tempo anterior à
publicação da Emenda à Constituição nº 49, de 2001, possibilitando
prever não apenas que numerosas outras demandas judiciais poderão
vir a ser impetradas contra o Estado em busca do mesmo direito, mas
também que o Estado, na condição de réu, será vencido em todas
elas.

Conclui-se que a data da referida emenda à Constituição é marco de
reconhecimento, mas não ponto de início de aquisição de direitos,
pois que estes, com sua contrapartida de deveres, incluindo os
devidos recolhimentos de contribuição previdenciária sobre o salário
integral dos servidores, vinham sendo de fato exercidos desde a data
do ingresso dos ditos servidores no serviço público estadual. Mostra-
se claro o direito de contagem do tempo pregresso, assim como o
direito à igualdade de tratamento.

EMENDA Nº 9
Art. 1° - Suprimam-se os seguintes dispositivos:
- Art. 1° “in fine”, “e militares do Estado”.
- Art. 1° - § 3°: “da Polícia Militar do Estado e d o Corpo de Bombeiro

Militar”.
- Art. 3° - V: “o Diretor-Geral do Instituto de Pre vidência dos

Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM”.
- Art. 3° - XII - “um representante dos militares d o Estado”.
- Art. 3° - XIV - “um representante dos militares d o Estado inativos.”.
Sala das Reuniões, 25 de setembro de 2007.
Arlen Santiago
Justificação: O IPSM, sucessor da caixa Beneficente da Polícia

Militar, foi criado em 1911, com a finalidade de dar proteção
previdenciária às viúvas dos militares falecidos. Veio exatamente para
suprir a falta de amparo do Estado para com os dependentes dos
militares falecidos.

Já com quase 100 anos de existência como fundo previdenciário e
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pioneiro no Brasil, o Instituto de Previdência dos Servidores Militares -
IPSM - pode deixar de existir, e os familiares dos servidores militares
poderão novamente sofrer com a falta de apoio do Estado, por meio
do Projeto de Lei Complementar nº 27/2007, do Governo de Minas,
que cria o Conselho Estadual de Previdência - Ceprev.

Sendo assim, solicito o apoio dos nobres pares à aprovação desta
emenda, que trata do interesse de nossos servidores militares.

EMENDA Nº 10
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Ao servidor, de que trata o art. 4º da Lei nº 10.254, de 20 de

julho de 1990, efetivado nos termos dos arts. 105 e 106 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT da Constituição
Estadual de 1989, fica assegurado o direito de computar, para fins de
aplicação do disposto no art. 1º da Lei nº 14.683, de 30 de julho de
2003, o tempo de efetivo exercício em cargo de provimento em
comissão, exercido a partir de 1º de agosto de 1990.”.

Sala das Reuniões, 25 de setembro de 2007.
Doutor Viana
Justificação: Tal iniciativa visa estabelecer tratamento isonômico em

relação ao tempo de exercício em cargo de provimento em comissão,
para fins de apostilamento, aos servidores efetivados nos termos dos
arts. 105 e 106 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias -
ADCT - da Constituição Estadual de 1989, acrescidos pela Emenda à
Constituição nº 49, de 13/6/2001.

EMENDA Nº 11
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O servidor efetivo, inclusive aquele que tenha alcançado

essa condição por força da Lei nº 10.254, de 1990, ocupante de cargo
de que trata a Lei 9.767, de 1989, há mais de dez anos, em exercício
na data de publicação desta lei, cujo órgão de origem não tiver
determinado o seu retorno até 31 de dezembro de 2006, terá
assegurado seu posicionamento em carreira do órgão em que se
encontra servindo, ficando extinto o cargo correspondente no órgão de
origem”.

Sala das Reuniões, 25 de setembro de 2007.
Doutor Viana
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Justificação: Esta emenda tem por escopo solucionar um problema
de ordem prática que afeta o serviço público de um modo geral. Em
casos especiais, o servidor é colocado à disposição de outro órgão,
situação que muitas vezes perdura indefinidamente. Com isto, o órgão
de origem acaba por manter em sua estrutura um cargo que não pode
ser preenchido. A solução, portanto, é permitir que o servidor que se
encontrar nessa situação possa optar em que órgão pretende
continuar servindo, abrindo-se a oportunidade para que de outra
forma, se preencha a lacuna deixada, evitando-se com isso prejuízos
na prestação dos serviços públicos.

EMENDA Nº 12
Inclua-se no art. 7º o seguinte inciso:
“Art. 7º - (...)
... - Os optantes pelo regime jurídico estatutário nos termos do § 3º

do art. 16 do Decreto nº 22.665, de 14 de janeiro de 1983, desde a
data do decreto.”

Sala das Reuniões, 25 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada
Justificação: A administração do DER-MG tratou os servidores

optantes pelo regime estatutário de que trata o § 3º do art. 16 do
Decreto nº 22.665, de 14/1/83, como servidores públicos efetivos,
concedendo-lhes os direitos e deveres típicos de servidores
ocupantes de cargo público, tais como nomeações em cargo de
provimento em comissão, apostilamento e aposentadoria. A
administração do DER-MG não tomou todas as providências
necessárias à estabilização e efetivação desses servidores quando da
implantação da Constituição Federal de 1988, por considerá-los
possuidores de estabilidade e efetividade caracterizada no momento
da opção pelo regime estatutário. Decorridos mais de 20 anos, esse
tratamento vem tendo nova interpretação, considerando-se os
servidores ainda na ativa apenas como detentores de função pública,
categoria esta criada juridicamente na constituição de 1988. Com isso
ficam esses servidores penalizados por decisões equivocadas da
administração, que os impedem de usufruir os direitos relativos a
apostilamento e aposentadoria, entre outros.

A inclusão deste inciso asseguraria definitivamente os direitos
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destes servidores.
EMENDA Nº 13

Acrescente-se onde convier:
Aplique-se o disposto no art. 7º do Substitutivo nº 1 aos servidores

de que trata o art. 2º da Resolução 5.100, de 29/06/91, observado o
tempo mínimo de 15 anos de serviço público estadual.

Sala das Reuniões, 25 de setembro de 2007.
Rêmolo Aloise

EMENDA Nº 14
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O art. 4º da Lei Complementar nº 64, de 2002, passa a

vigorar acrescido do seguinte § 6º:
‘Art. 4º - (...)
§ 6º - Equiparam-se dependentes, para todos os efeitos legais

previstos nesta lei, os companheiros ou companheiras de união
estável na relação homo-afetiva.’.”.

Sala das Reuniões, 25 de setembro de 2007.
Carlin Moura

EMENDA Nº 15
Acrescente-se ao art. 7º do Substitutivo nº 1 o inciso V com a

seguinte redação:
“Art. 7º - (...)
V - Os professores da Uemg e da Unimontes, designados por meio

de processo seletivo ou concurso público.”
Sala das Reuniões, 25 de setembro de 2007.
Carlin Moura

EMENDA Nº 16
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Em caso de declaração de inconstitucionalidade ou

ilegalidade das normas previstas nesta lei, o Tesouro do Estado
assumirá, por  intermédio  do Fundo Financeiro de Previdência -
Funfip -, ou de fundo específico, a responsabilidade pelo custo dos
benefícios previstos nesta lei, até a extinção dos referidos benefícios,
evitando-se solução de continuidade no pagamento dos benefícios em
eventual acerto de contas entre o Tesouro Estadual e o INSS.”

Sala das Reuniões, 25 de setembro de 2007.
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Carlin Moura
SUBSTITUTIVO Nº 2 AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº

27/2007
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica  instituída a Unidade de Gestão Previdenciária

Integrada - Ugeprevi - do Regime Próprio de Previdência dos
Servidores e do Regime Próprio dos Militares do Estado de Minas
Gerais, unidade programática para escrituração, a partir de janeiro de
2008, dos recursos do Fundo de Previdência do Estado de Minas
Gerais - Funpemg - e do Fundo Financeiro de Previdência - Funfip -,
bem como dos recursos do orçamento fiscal destinados ao pagamento
dos benefícios previdenciários concedidos aos servidores e aos
agentes públicos de que trata o art. 3º da Lei Complementar nº 64, de
25 de março de 2002, com a redação dada por esta lei, e aos militares
do Estado.

§ 1º - A concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios
previdenciários dos segurados a que se refere o “caput” deste artigo,
nos termos e nos prazos estabelecidos no regulamento, serão
escriturados na Ugeprevi, observado o disposto no § 2º e a legislação
pertinente.

§ 2º - O ato de concessão dos benefícios para membro ou servidor,
a cargo do Poder Judiciário, da Assembléia Legislativa, do Tribunal de
Contas do Estado, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da
Polícia Militar do Estado e do Corpo de Bombeiros Militar, será
remetido à Ugeprevi, conforme previsto no regulamento de que trata o
§ 1º, para posterior encaminhamento ao Tribunal de Contas do
Estado.

Art. 2º - Fica  instituído  o Conselho Estadual de Previdência -
Ceprev -, com caracteres consultivo, deliberativo e de supervisão dos
Regimes Próprios de Previdência dos Servidores Públicos e dos
Militares do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - Compete ao Ceprev gerir a Ugeprevi, por meio da
criação de unidade programática única a ele subordinada.

Art. 3º - Compõem o Ceprev:
I - o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, que o

presidirá;
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II - o Secretário de Estado de Fazenda;
III - o Advogado-Geral do Estado;
IV - o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Minas

Gerais - PMMG - e o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado de Minas Gerais CBMMG -, alternadamente, na
forma do regulamento;

V - o Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado de Minas Gerais - Ipsemg -;

VI - o Diretor-Geral do Instituto de Previdência dos Servidores
Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM -;

VII - um representante do Poder Legislativo;
VIII - um representante do Poder Judiciário;
IX - um representante dos servidores da Defensoria Pública;
X - um representante dos servidores do Tribunal de Contas;
XI - um representante dos servidores do Ministério Público;
XII - um representante, titular de cargo efetivo, dos servidores ativos;
XIII - um representante dos servidores inativos;
XIV - um representante dos militares ativos;
XV - um representante dos militares inativos;
XVI - um representante dos pensionistas dos servidores;
XVII - um representante dos pensionistas dos militares.
§ 1º - Os membros a que se referem os incisos XII a XVI serão

escolhidos pelo Governador do Estado, a partir de lista tríplice
elaborada pelas entidades representativas legalmente constituídas,
para mandato de dois anos, permitida uma recondução.

§ 2º - Os membros referidos no § 1º deverão ter nível superior de
escolaridade e reputação ilibada.

§ 3º - Os membros referidos nos incisos VII a XI serão designados
pelo Governador do Estado, após indicação dos titulares daqueles
Poderes e órgãos, para mandato de dois anos, permitida uma
recondução.

§ 4º - O Regimento Interno do Ceprev será aprovado por decreto,
mediante proposta dos seus membros.

§ 5º - O Presidente do Ceprev indicará o Secretário Executivo do
Conselho, entre servidores, militares ou um de seus membros.

§ 6º - A atuação no âmbito do Ceprev não enseja nenhuma
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remuneração para seus membros, e os trabalhos nele desenvolvido
são considerados prestação de relevante serviço público.

Art. 4º - Compete ao Ceprev, além do disposto no parágrafo único
do art. 2º:

I - estabelecer as diretrizes gerais relativas ao Regime Próprio de
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, a que se
refere a Lei Complementar nº 64, de 2002;

II - expedir instrução, de âmbito geral, contendo as normas e os
procedimentos a serem adotados para a concessão dos benefícios, de
forma a garantir a unicidade e a padronização desse atos;

III - estabelecer diretrizes para a elaboração, a consolidação e o
acompanhamento do orçamento anual da Ugeprevi, segmentado por
fundos, programas, fontes de recursos e caracterização das
despesas;

IV - dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas relativas à
previdência social no Estado;

V - acompanhar a gestão dos recursos destinados ao Fundo
Financeiro de Previdência Funfip –;

VI - aprovar, por maioria absoluta de seus membros, proposta do
regulamento referido no § 2º do art. 1º desta lei complementar.

Art. 5º - O inciso I do art. 3º, o inciso IV do art. 56 e o “caput” do art.
85 da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, passam a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º - (...)
I - o titular de cargo efetivo das administrações direta, autárquica e

fundacional dos Poderes do Estado, do Ministério Público e do
Tribunal de Contas do Estado, assim considerado o servidor cujas
atribuições, deveres e responsabilidades específicas estejam
definidas em estatuto ou normas estatutárias e que tenha sido
aprovado por meio de concurso público de provas ou de provas e
títulos ou de provas de seleção equivalentes, bem como aquele
efetivado nos termos do Ato das Disposições Transitórias da
Constituição do Estado;

(...)
Art. 56 - (...)
IV - saldo positivo oriundo da compensação financeira prevista no §
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9º do art. 201 da Constituição da República;
(...)
Art. 85 - O Ipsemg prestará assistência médica, hospitalar e

odontológica, bem como social, farmacêutica e complementar aos
segurados referidos no art. 3º desta lei, aos servidores detentores
exclusivamente de cargo de provimento em comissão, declarado em
lei de livre nomeação e exoneração, aos agentes políticos e aos
servidores admitidos nos termos do art. 10 da Lei nº 10.254, de 20 de
julho de 1990, extensiva aos seus dependentes, observadas as
coberturas e os fatores moderadores definidos em regulamento.”.

Art. 6º - O art. 39 da Lei Complementar nº 64, de 2002, passa a
vigorar acrescido do seguinte inciso III:

 “Art. 39 - (...)
III - o pagamento do saldo negativo oriundo da compensação

financeira prevista no § 9° do art. 201 da Constitu ição da República.”.
Art. 7º - Em razão da natureza permanente da função para a qual

foram admitidos, são titulares de cargo efetivo, nos termos do inciso I
do art. 3º da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, os
servidores em exercício na data da publicação desta lei, nas seguintes
situações:

I - a que se refere o art. 4º da Lei nº 10.254, de 20 de julho de 1990,
e não alcançados pelos arts. 105 e 106 do Ato das Disposições
Transitórias da Constituição do Estado de Minas Gerais;

II - estabilizados nos termos do art. 19 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição da República;

III - de que trata a alínea “a” do § 1º do art. 10 da Lei nº 10.254, de
1990, admitidos até 16 de dezembro de 1998, desde a data do
ingresso;

IV - de que trata a alínea “a” do § 1º do art. 10 da Lei nº 10.254, de
1990, admitidos após 16 de dezembro de 1998 e até 31 de dezembro
de 2006, desde a data do ingresso.

§ 1º - O posicionamento dos servidores de que trata este artigo dar-
se-á no nível ou grau correspondente ao padrão de vencimento
utilizado para pagamento de sua remuneração na data da publicação
desta lei.

§ 2º - Não será computado, para a percepção de vantagem ou
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benefício, o período em que os servidores não estiveram em efetivo
exercício, conforme definido em lei.

§ 3º - Os servidores de que trata este artigo ficam vinculados ao
Fundo Financeiro de Previdência - Funfip - instituído na Lei
Complementar nº 64, de 2002.

Art. 8º - São segurados do regime geral de previdência social,
conforme o disposto no § 13 do art. 40 da Constituição da República:

I - o detentor exclusivamente de cargo de provimento em comissão,
declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

II - o agente político, ressalvado o que exerce mandato eletivo
vinculado ao respectivo regime próprio de previdência social;

III - os servidores a que se refere a alínea “a” do § 1º do art. 10 da
Lei no 10.254, de 1990, não alcançados pelo art. 7º desta lei;

IV - os servidores a que se refere a alínea “b” do § 1º do art. 10 da
Lei nº 10.254, de 1990;

V - o contratado nos termos do art. 11 da Lei nº 10.254, de 1990.
Art. 9º - Ficam assegurados aos servidores do Estado os benefícios

previdenciários adquiridos até a data de publicação desta lei, nos
termos e critérios da legislação em vigor na data da aquisição do
direito.

Art. 10 - Fica vedada a possibilidade de dispensa imotivada dos
servidores de que trata a alínea “a” do § 1º do art. 10 da Lei nº 10.254,
de 1990, admitidos até 31 de dezembro de 2006 e em exercício na
data de publicação desta lei, salvo nas hipóteses previstas na Lei nº
10.254, de 1990.

Parágrafo único - Aplica-se o “caput” deste artigo aos servidores que
se encontrarem, na data da publicação desta lei, na situação prevista
no art. 4º da Lei 10.254, de 1990, há mais de cinco anos, ou que
comprovarem cinco anos de atividade exercida na administração
direta, nas autarquias e nas fundações públicas do Estado, da União
ou de Município, de qualquer de seus Poderes, na forma de
regulamento.

Art. 11 - A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão,
mediante requerimento do interessado, emitirá certidão de
contribuição, para os agentes públicos do Poder Executivo
mencionados nos incisos I a IV do art. 8º, relativa ao período em que
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estiveram vinculados ao regime próprio, com vistas à contagem
recíproca a que se refere o § 9º do art. 201 da Constituição da
República.

Parágrafo único - A certidão a que se refere o “caput” relativa aos
agentes públicos dos Poderes Judiciário e Legislativo, do Ministério
Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública será emitida
pelo órgão de recursos humanos competente.

Art. 12 - Com a publicação desta lei, ficam mantidas as autarquias
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -
Ipsemg -, a que se refere a Lei nº 9.380, de 18 de dezembro de 1986,
e Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais -
Iplemg -, a que se refere a Lei nº 13.163, de 20 de janeiro de 1999,
sendo assegurada a autonomia administrativa, financeira e
orçamentária dessas entidades.

Art. 13 - Observado o disposto nos arts. 40, § 20, e 42, § 1º, da
Constituição da República, a escrituração de que trata o art. 1º desta
lei não prejudicará a autonomia administrativa, financeira e
orçamentária do IPSM, em especial a relativa:

I - à gestão dos recursos oriundos da contribuição patronal e do
segurado;

II - aos atos de concessão de benefícios previdenciários conforme
previsto no § 2º do art. 1º desta lei;

III - às ações de assistência à saúde;
IV - à concessão dos demais benefícios assegurados pelo IPSM nos

termos da legislação vigente.
Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 15 - Fica revogado o art. 79 da Lei Complementar nº 64, de 25

de março de 2002.
Sala das Reuniões, 25 de setembro de 2007.
Irani Barbosa
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao

Plenário que no decorrer da discussão foram apresentadas ao projeto
uma emenda do Deputado Sargento Rodrigues, que recebeu o nº 7,
uma do Deputado Sávio Souza Cruz, que recebeu o nº 8, uma do
Deputado Arlen Santiago, que recebeu o nº 9, duas do Deputado
Doutor Viana, que receberam os nºs 10 e 11, uma do Deputado
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Lafayette de Andrada, que recebeu o nº 12, uma do Deputado Rêmolo
Aloise, que recebeu o nº 13, e três do Deputado Carlin Moura, que
receberam os nºs 14 a 16, e um substitutivo do Deputado Irani
Barbosa, que recebeu o nº 2, e que, nos termos do § 2º do art. 188 do
Regimento Interno, encaminha as emendas e o substitutivo com o
projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para parecer. Informa,
ainda, que a emenda encaminhada pelo Governador do Estado por
meio da Mensagem nº 89/2007, publicada na edição do dia 24/8/2007,
foi incorporada a parecer da Comissão de Justiça e será arquivada
nos termos do inciso IV do art. 180 do Regimento Interno.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião
extraordinária de amanhã, dia 26, às 9 horas, e para a reunião
especial também de amanhã, às 20 horas, nos termos dos editais de
convocação, bem como para a reunião ordinária na mesma data, às
14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CULTURA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 13/9/2007
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Gláucia Brandão, Maria Lúcia Mendonça e Rosângela Reis, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Gláucia Brandão, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento da Deputada Rosângela Reis, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da
pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: em turno único, Projetos
de Lei nºs 1.417/2007 (Deputado Dimas Fabiano); 1.461 e 1.499/2007
(Deputada Maria Lúcia Mendonça); 1.463/2007 (Deputada Gláucia
Brandão) e 1.484/2007 (Deputada Rosângela Reis). Passa-se à 2ª
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Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um
por sua vez, os Projetos de Lei nºs 1.430/2007 (relatora: Maria Lúcia
Mendonça); 1.433/2007 (relator: Deputado Dimas Fabiano) e
1.462/2007 (relatora: Deputada Rosângela Reis). Submetido a
votação, é aprovado o Requerimento nº 1.071/2007. Submetidos a
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 143, 1.231,
1.239, 1.318, 1.333 e 1.336/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Maria Lúcia

Mendonça.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.457/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria da Deputada Gláucia Brandão, o projeto de lei em tela

visa a declarar de utilidade pública o Clube da Terceira Idade - Grupo
Reviver -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.457/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Clube da Terceira Idade, com sede no Município de Belo Horizonte,
que possui como finalidade precípua congregar pessoas da terceira
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idade, assegurando-lhes bem-estar e o exercício pleno da cidadania.
Para alcançar suas metas, promove atividades de caráter social,

cultural e de lazer. Dessa maneira, busca a melhoria da qualidade de
vida dos seus associados, assegurando-lhes integridade e dignidade.

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

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 1.457/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 26 de setembro de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.475/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública a Creche Criança Sorriso - CCS -, com
sede no Município de Governador Valadares.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.475/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Creche Criança Sorriso, com sede no Município de Governador
Valadares, entidade sem finalidade lucrativa, de caráter filantrópico,
que possui como finalidade primordial cuidar de crianças até seis
anos, procedentes de famílias de baixa renda.

Para alcançar seus objetivos, desenvolve trabalhos socioeducativos,
de lazer e de assistência social, observando rigorosamente os
dispositivos do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente.

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

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
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nº 1.475/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 26 de setembro de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.477/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em epígrafe visa
declarar de utilidade pública a Associação Mineira das Federações
Esportivas, com sede no Município de Belo Horizonte.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.477/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Mineira das Federações Esportivas, com sede no
Município de Belo Horizonte, entidade sem fins lucrativos que
congrega as federações esportivas do Estado, com a finalidade de
representar seus interesses.

Para atingir sua pretensão, intercede junto às autoridades na
solução dos problemas relacionados ao desporto, apoiando decisões
emanadas das federações mineiras e conjugando-as com as
determinações legais.

Cabe ressaltar, ainda, que a entidade colabora com o poder público,
como órgão técnico e consultivo, no estudo e na solução de assuntos
relacionados às suas atribuições.

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

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 1.477/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 26 de setembro de 2007.
Ana Maria Resende, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
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1.492/2007
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Federação de Futebol Society de Minas
Gerais - FFSMG -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.492/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Federação de Futebol Society de Minas Gerais, com sede no
Município de Belo Horizonte, que tem como finalidade primordial
difundir e incentivar a prática do futebol society masculino e feminino.

Na consecução de seus propósitos, realiza campeonatos; fiscaliza
todas as competições oficiais e amistosas; estabelece normas
técnicas das modalidades esportivas, com base nos regulamentos e
leis vigentes; distribui entre os filiados circulares, instruções,
regulamentos ou outros documentos necessários à organização, ao
funcionamento e à disciplina dos desportos sujeitos à sua jurisdição.

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

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 1.492/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 26 de setembro de 2007.
Deiró Marra, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.497/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação de Amigos da Corrida
Rústica de São Sebastião de Timóteo, com sede no Município de
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Timóteo.
Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.497/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Amigos da Corrida Rústica de São Sebastião de
Timóteo, que tem como finalidade precípua o desenvolvimento
educacional, social e atlético de crianças, adolescentes e adultos.

Na consecução de seus propósitos, realiza corridas rústicas,
promove palestras, reuniões, cursos e oficinas relacionados com a
educação esportiva; desenvolve ações nas áreas do meio ambiente,
do lazer e da cultura; firma convênios com órgãos públicos e
entidades privadas para subsidiar suas iniciativas.

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

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 1.497/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 26 de setembro de 2007.
Ana Maria Resende, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.502/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em
tela tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação do
Voluntário de Guaxupé no Combate ao Câncer - Luz da Vida, com
sede no Município de Guaxupé.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/8/2007 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 1.502/2007 tem por finalidade declarar de
utilidade pública a Associação do Voluntário de Guaxupé no Combate
ao Câncer - Luz da Vida, com sede no Município de Guaxupé.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Cabe ressaltar que o estatuto constitutivo da instituição prevê, no
art. 15, a não-remuneração de seus Diretores, associados,
Conselheiros, instituidores ou equivalentes; e, no art. 46, que, no caso
de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
entidade congênere registrada no Conselho Nacional de Assistência
Social ou a entidade pública.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise,
apresentamos a Emenda nº 1, no final deste parecer, para adequar o
nome da entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.502/2007 com a Emenda nº 1,
apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação do

Voluntariado de Guaxupé no Combate ao Câncer - Luz da Vida, com
sede no Município de Guaxupé.”.

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Hely Tarqüínio -

Sebastião Costa - Neider Moreira - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.508/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
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De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, o projeto de lei em
epígrafe visa a declarar de utilidade pública a Associação Tudo em
Duas Rodas, com sede no Município de Muzambinho.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.508/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Tudo em Duas Rodas, com sede no Município de
Muzambinho, que tem por finalidade promover eventos
motociclísticos, encontro de jipeiros, gaioleiros e trilheiros. Através
dessas atividades, promove a integração dos moradores da
comunidade, visando a incentivar a participação de todos na luta por
seus direitos.

Além disso, combate a fome e a pobreza doando cestas básicas,
agasalhos, cobertores e medicamentos; protege a criança, o
adolescente e o idoso; promove reforma de residências e outras
ações que possam melhorar a qualidade de vida dos moradores
carentes das comunidades por ela assistidas.

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

Conclusão
Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.508/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 26 de setembro de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.517/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Hely Tarqüínio, o projeto de lei em tela tem
por objetivo alterar dispositivo da Lei nº 10.494, de 13/9/1991, que
declara de utilidade pública o Centro Mineiro para a Conservação da
Natureza - CMCN -, com sede no Município de Viçosa.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno, a
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proposição foi publicada no diário oficial, em 30/8/2007, e a seguir
encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
Trata o Projeto de Lei nº 1.517/2007 de alterar o art. 1º da Lei nº

10.494, de 13/9/91, que declara de utilidade pública o Centro Mineiro
para a Conservação da Natureza - CMCN -, com sede no Município
de Viçosa, a fim de adequar a denominação da entidade à alteração
aprovada na assembléia geral extraordinária de 8/11/2003, que
mudou o seu nome para Centro Brasileiro para a Conservação da
Natureza e Desenvolvimento Sustentável - CBCN.

Importante ressaltar que a alteração estatutária incidiu somente
sobre a denominação, continuando a entidade com as mesmas
características e finalidades, cumprindo os requisitos exigidos pela Lei
nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre declaração de utilidade pública.

O projeto em análise visa, pois, sanar o conflito existente entre a
atual razão social da entidade e a anterior, fixada pela Lei nº 10.494.
Dessa forma, orienta-se pela Lei Complementar nº 78, de 2004, que
dispõe sobre a elaboração, a alteração e a consolidação das leis do
Estado. Esta norma, em seu art. 13, determina que uma lei deve ser
modificada por meio de outra lei que lhe dê nova redação, acrescente
ou revogue dispositivo.

Não há, portanto, óbice à tramitação do projeto de lei em análise
nesta Casa.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 1.517/2007.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.531/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública a Associação de Mulheres de Contagem,
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com sede no Município de Contagem.
Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.531/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Mulheres de Contagem, que possui como finalidade
primordial promover o desenvolvimento de uma consciência cidadã no
meio comunitário onde atua, tendo em vista estimular a valorização do
ser humano, sobretudo da mulher marginalizada ou carente, e o
respeito à sua dignidade.

Como está disposto no seu estatuto, busca capacitar os seus
associados para o mercado de trabalho e empreende várias iniciativas
que pretendem alcançar o bem-estar da comunidade.

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

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 1.531/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 26 de setembro de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.533/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ademir Lucas, o projeto de lei em tela tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Central de
Formação e Aproveitamento Profissional em Prestação de Serviços -
Acefaps -, com sede no Município de Contagem.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/9/2007 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 1.533/2007 tem por finalidade declarar de
utilidade pública a Associação Central de Formação e Aproveitamento
Profissional em Prestação de Serviços, com sede no Município de
Contagem.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art.
46, que os seus Diretores e Conselheiros não serão remunerados.
Com relação ao destino do patrimônio da entidade em caso de sua
dissolução, aplica-se o art. 61 do Código Civil Brasileiro, que
estabelece seu encaminhamento para instituição municipal, estadual
ou federal de fins idênticos ou semelhantes.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.533/2007.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Sebastião

Costa - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.534/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em

tela visa declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de
Esporte, Cultura e Lazer do Alto São Francisco, com sede no
Município de Iguatama.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 6/9/2007, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,
c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.534/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária de Esporte, Cultura e Lazer do Alto São
Francisco, com sede no Município de Iguatama. A entidade é pessoa
jurídica e está em funcionamento há mais de um ano. Sua diretoria
formada é por pessoas idôneas e que não percebem remuneração
pelo exercício de seus cargos.

Além disso, o art. 17 do seu estatuto determina que o exercício de
quaisquer funções necessárias ao funcionamento da entidade não
será remunerado, e o art. 40 dispõe que, sendo dissolvida a
Associação e satisfeito o passivo, o patrimônio remanescente será
destinado a instituição congênere localizada no Município e registrada
no Conselho Nacional de Assistência Social.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1º da Lei nº
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.534/2007.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo -

Sebastião Costa - Hely Tarqüínio - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.535/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública o Centro de Educação Infantil Santa Rita
de Cássia, com sede no Município de Carmo da Cachoeira.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 6/9/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 102, III, “a” e 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.535/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Centro de Educação Infantil Santa Rita de Cássia, com sede no
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Município de Carmo da Cachoeira.
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declarados de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina pelo art. 32 que, em
caso de sua dissolução, seu patrimônio será destinado a instituição
congênere registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, e,
pelo art. 34, que as atividades dos Diretores e Conselheiros serão
inteiramente gratuitas.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.535/2007.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Sebastião

Costa - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.536/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe

tem por escopo instituir a Semana Estadual de Mobilização da
Juventude.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/9/2007 e,
em seguida, distribuída a este órgão colegiado, a fim de ser apreciada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
em cumprimento ao disposto nos arts. 188 e 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.536/2007 tem por escopo instituir a Semana

Estadual de Mobilização da Juventude, a ser comemorada na última
semana do mês de setembro, ocasião em que temas pertinentes às
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necessidades desse segmento, com ênfase na formação profissional
e cultural, serão discutidos por meio de seminários, simpósios,
palestras, conferências e outros eventos.

A República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela
repartição de competências entre a União, os Estados membros, o
Distrito Federal e os Municípios, todos dotados de autonomia política,
administrativa e financeira, desfrutando de competência legislativa
própria, respeitados os limites estampados no ordenamento jurídico. À
União compete legislar sobre matérias em que predomina o interesse
nacional, relacionadas no art. 22 da Constituição da República, e, aos
Municípios, sobre assuntos de interesse local, conforme preceitua o
art. 30.

A delimitação da competência do Estado membro está consagrada
no § 1º do art. 25 da referida Carta Política. É a chamada competência
residual, que lhe reserva as matérias que não se enquadram no
campo privativo da União ou do Município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data
comemorativa pode ser objeto de disciplina jurídica por parte de
Estado componente do sistema federativo.

Ademais, o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as matérias de
iniciativa privativa da Mesa da Assembléia e dos Chefes dos Poderes
Executivo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas,
não faz menção àquela ora examinada. Infere-se, portanto, que a
qualquer membro deste Parlamento é facultada a deflagração do
processo legislativo.

Entretanto, a proposição possui algumas impropriedades. Em seu
art. 4º, prevê que caberá ao Poder Executivo, por meio de seus
órgãos, organizar, nortear e publicar as conclusões conseqüentes de
todas as sugestões oferecidas durante a mobilização, além de cuidar
de sua aplicação pelas autoridades competentes. É importante
observar que essas atividades correspondem a atos administrativos
de atribuição do Poder Executivo, sendo desnecessária sua imposição
por norma legal.

Problema semelhante está presente no art. 5º, que determina a
reserva de espaço e tempo em todos os órgãos de comunicação do
Estado, para publicação e divulgação de matérias alusivas à
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juventude e sua importância na vida de Minas.
Diante do exposto, apresentamos o Substitutivo nº 1, no final deste

parecer, que tem como objetivo suprimir as impropriedade apontadas
e adequar o texto da proposição à técnica legislativa.

Conclusão
Mediante o aludido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 1.536/2007 na forma do Substitutivo
nº 1, a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Institui a Semana Estadual de Mobilização da Juventude.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Semana Estadual de Mobilização da

Juventude, a ser comemorada anualmente na última semana do mês
de setembro.

Parágrafo único - São objetivos da Semana a que se refere o “caput”
deste artigo:

I - promover seminários, simpósios, palestras e conferências para
tratar de temas pertinentes às necessidades da juventude, em todos
os seus aspectos, com ênfase na formação profissional e cultural, sob
o prisma básico de sua plena integração política e social;

II - promover painéis temáticos sobre educação, emprego e renda,
saúde, cultura, esportes, responsabilidade social e cidadania.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Sebastião

Costa - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.537/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública a Guarda do Congo Nossa Senhora
da Conceição Aparecida, com sede no Município de Esmeraldas.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 6/9/2007, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,
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c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.537/2007 pretende declarar de utilidade pública
a Guarda do Congo Nossa Senhora da Conceição Aparecida, com
sede no Município de Esmeraldas, entidade constituída e em
funcionamento há mais de um ano, com personalidade jurídica e
diretoria formada por pessoas idôneas, que não percebem
remuneração pelo exercício de seus cargos.

Além disso, o art. 27 do seu estatuto determina que as atividades
dos Diretores e Conselheiros, bem como as dos associados, serão
inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer
lucro, gratificação ou vantagem, e o art. 29 dispõe que, na hipótese de
sua dissolução, os bens remanescentes serão destinados a instituição
congênere, juridicamente constituída.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1º da Lei nº
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública, sendo necessário, porém, apresentar emenda ao projeto de
lei em tela para adequar a denominação da entidade à forma
consignada no art 1º do seu estatuto.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 1.537/2007 com a Emenda nº 1,
apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Guarda de Congado

Nossa Senhora da Conceição Aparecida, com sede no Município de
Esmeraldas.”.

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.539/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em tela tem por
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objetivo declarar de utilidade pública o Grupo de Atendimento
Voluntário de Emergência do Médio Piracicaba - Gave -, com sede no
Município de São Domingos do Prata.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 6/9/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.539/2007 tem por escopo declarar de utilidade

pública o Grupo de Atendimento Voluntário de Emergência do Médio
Piracicaba, com sede no Município de São Domingos do Prata.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua Diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade (alterado) determina, na alínea
“h” do art. 4º, que, em caso de sua dissolução, o patrimônio será
encaminhado a instituições de fins idênticos ou semelhantes, e, no §
1º do art. 12, que não serão remunerados os cargos da Diretoria e do
Conselho Administrativo.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.539/2007.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.540/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado André Quintão, a proposição em epígrafe

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Creche Casa do Sol,
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com sede no Município de Belo Horizonte.
O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 6/9/2007 e

distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.540/2007 visa declarar de utilidade pública a

Creche Casa do Sol, com sede no Município de Belo Horizonte.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no

Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento a tais exigências, pois ficou comprovado que a
entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um
ano e sua diretoria é composta por pessoas idôneas, não
remuneradas pelo exercício de seus cargos.

Cabe ressaltar que o estatuto da entidade determina, no art. 5º, que,
no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado
a instituições congêneres, com sede em Belo Horizonte, de
preferência nos Bairros Nazareth, Vista do Sol e Jardim Vitória,
registradas no Conselho Nacional de Assistência Social; e, no art. 29,
que as atividades dos Diretores e Conselheiros, assim como dos
sócios, não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de
vantagens ou benefícios sob qualquer forma.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.540/2007.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.541/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei nº 1.541/2007, do Deputado André Quintão, tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Centro de Educação
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Comunitária Sagrado Coração de Jesus, com sede no Município de
Belo Horizonte.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 6/9/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.541/2007 tem por objetivo declarar de utilidade

pública o Centro de Educação Comunitária Sagrado Coração de
Jesus, com sede no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado
que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais
de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que
prestam seus serviços gratuitamente.

Note-se que o estatuto da entidade determina no art. 42 que
nenhum membro da administração, diretoria e conselho será
remunerado, e o art. 47 dispõe que, caso seja ela dissolvida, seu
patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade
pública, de preferência localizada no Bairro Nazaré, em Belo
Horizonte.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.541/2007.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.544/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em
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tela tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos
Produtores do Viradouro e Região do Município de Ilicínea, com sede
nesse Município.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 6/9/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.544/2007 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Associação dos Produtores do Viradouro e Região do
Município de Ilicínea.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 47, que, em
caso de sua dissolução, o remanescente de seu patrimônio líquido
será destinado a entidade de fins não econômicos ou a instituição
municipal, estadual ou federal de fins idênticos ou semelhantes,
legalmente constituída e registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, e, no art. 48, que é vedada a remuneração dos
membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise,
apresentamos a Emenda nº 1 para retificar o nome da entidade de
acordo com o consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.544/2007 com a Emenda nº 1,
apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de
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Moradores do Viradouro e Região do Município de Ilicínea, com sede
no Município de Ilicínea.”.

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

Costa - Gilberto Abramo - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.546/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em

tela tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação dos
Produtores do Capão Grande - APPCG -, com sede no Município de
Ilicínea.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 6/9/2007, vem a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.546/2007 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação dos Produtores do Capão Grande, com sede no
Município de Ilicínea.

Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado
podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciadas no art. 1º
da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado
que a entidade foi constituída e funciona há mais de um ano, tem
personalidade jurídica própria e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 46 do seu estatuto determina que, em
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será doado a uma
instituição congênere de âmbito municipal, legalmente constituída e
em atividade, para ser aplicado nas mesmas finalidades da entidade
dissolvida; e o art. 47 veda a remuneração de dirigentes e
Conselheiros.

Objetivando corrigir o nome da entidade, de acordo com o art. 1º de
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seu estatuto, apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda nº 1.
Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei nº 1.546/2007 com a Emenda nº 1, a
seguir apresentada.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de

Pequenos Produtores do Capão Grande – APPCG –, com sede no
Município de Ilicínea.”.

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 232/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em
epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
3.317/2006, torna obrigatório o oferecimento, pelo Estado, de vacinas
contra a catapora para as crianças até 14 anos.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 9/3/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Preliminarmente, a matéria vem a esta Comissão para ser analisada
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame estabelece que o Estado oferecerá,

gratuitamente, vacina contra a catapora para crianças e adolescentes
até 14 anos. Estabelece, ainda, que serão observadas a certidão de
nascimento do menor e a vacinação promovida diretamente pelo
Estado ou pelo Município interessado. Quanto aos recursos
necessários para atender ao disposto na lei, estes advirão de receita
consignada no orçamento do Estado e de outras fontes não
especificadas na proposição.
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O projeto tem por escopo zelar pela proteção e defesa da saúde,
matéria que se insere entre aquelas de competência legislativa
concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, haja vista o
teor do inciso XII do art. 24 da Constituição da República. Esse artigo
prevê, ainda, a competência suplementar dos Estados e do Distrito
Federal, bem como a competência legislativa plena destes entes
federados no caso da inexistência de lei federal sobre normas gerais
(§§ 2º e 3º da Carta Magna).

Ademais, não há óbice no que tange à iniciativa para deflagrar o
processo legislativo, uma vez que o tema de que cuida a proposição
não se encontra relacionado entre aqueles previstos no art. 66 da
Constituição do Estado, que estabelece as hipóteses de iniciativa
privativa dos Poderes constituídos e do Tribunal de Contas, e faculta
ao Procurador-Geral de Justiça a iniciativa para dispor sobre cargos e
remuneração do Ministério Público e serviços auxiliares, além de
conferir-lhe outras atribuições.

Atendendo o comando constitucional, foi elaborada a Lei Federal nº
8.080, de 1990, que representa a norma geral da União no campo da
saúde e dispõe sobre as condições para a promoção, a proteção e a
recuperação da saúde e sobre a organização e o funcionamento dos
serviços correspondentes.

O art. 4º  dessa  norma geral define o Sistema Único de Saúde -
SUS - como o conjunto de ações e serviços de saúde prestados por
órgãos e instituições federais, estaduais e municipais, da
administração direta e indireta, e por fundações mantidas pelo poder
público. Entre os objetivos do SUS está a assistência às pessoas por
intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde,
com a realização integrada das atividades assistenciais e preventivas,
conforme determina o inciso III do art. 5º da mesma lei.

Também no Código de Saúde do Estado, instituído por meio da Lei
nº 13.317, de 1999, encontramos respaldo para a proposição sob
comento. O parágrafo único do art. 9º desse diploma legal, por
exemplo, ressalta a importância da formulação e execução de
políticas públicas que busquem priorizar o aspecto preventivo no
tratamento das doenças.

Todavia, em que pese ao caráter essencialmente preventivo da
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vacina contra a varicela ou catapora, como é mais conhecida, a
Portaria nº 1.602, de 17/7/2002, do Ministério da Saúde, não inseriu
no projeto no Calendário Básico do SUS, definido pelo Programa
Nacional de Imunizações - PNI -, uma medida tal como a postulada no
projeto. Desse modo, a vacina não está disponível nos Centros
Municipais de Saúde para uso geral, mas pode ser encontrada na
rede privada. Na rede pública está disponível exclusivamente com
indicação médica.

Conforme informações obtidas por meio da “internet”, a catapora é
uma doença infecciosa, altamente contagiosa, causada por um vírus
chamado Varicela-Zoster - VZV. Esse vírus é especialmente adaptado
para atacar o aparelho respiratório, propagando-se facilmente de
pessoa para pessoa por gotículas de secreção, geralmente
provenientes da tosse ou espirros de pessoas doentes. A catapora
pode ser transmitida, também, pelo contado direto com as lesões da
pele.

Além disso, o vírus permanece no corpo humano por toda a vida,
mantendo-se como que adormecido. Sua reativação determina
doença localizada na área correspondente a um ou mais nervos
sensitivos e chama-se, então, herpes-zoster, conhecida também como
“cobreiro”. Ressalte-se que, embora a maioria das crianças com
catapora não apresente complicações, algumas podem apresentar
evoluções desfavoráveis, especialmente pneumonia, que pode matar.
Infecção bacteriana secundária pode ocorrer na pele e acarretar
danos estéticos (cicatrizes), em alguns casos reparáveis apenas por
meio de cirurgia plástica.

Como vemos, além de ir ao encontro da finalidade do SUS no
tocante à prevenção das doenças e de outros agravos, a medida
postulada no projeto mostra-se claramente amparada pela legislação
destacada, que milita em prol da saúde, de sua proteção e defesa.

Ademais, no que se refere às despesas que a implementação da
medida possa acarretar, entendemos que a dotação orçamentária
para a saúde poderá custeá-las. De fato, a existência de rubrica no
Orçamento Anual do Estado, isto é, a previsão orçamentária, é
requisito de admissibilidade do projeto. No entanto, considerando que
a medida postulada poderá ser realizada mediante o uso dos recursos
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materiais e financeiros já existentes na estrutura de prestação de
serviços de saúde do Estado, restariam atendidas as exigências
estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que a
proposição não acarretaria aumento de despesa. Todavia, cabe à
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, no momento
oportuno, pronunciar-se sobre essa questão.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 232/2007.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Neider

Moreira - Sebastião Costa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 342/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em epígrafe,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 902/2003,
“estabelece diretrizes para facilitar o acesso de pessoa portadora de
deficiência física, visual ou com mobilidade reduzida em espaço
público no Estado de Minas Gerais”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/3/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social.

Preliminarmente, a matéria vem a esta Comissão para receber
parecer sobre a sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na
forma do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição dispõe sobre o planejamento e a urbanização de vias

públicas, parques, praças e demais espaços de uso público, de forma
a possibilitar o acesso à pessoa portadora de deficiência motora,
visual ou com dificuldade de locomoção.

Com esse objetivo, o projeto estabelece que os banheiros
construídos em paradas de ônibus intermunicipais e interestaduais,
parques, praças e demais espaços de uso público, bem como os
telefones públicos instalados deverão ser acessíveis à pessoa
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deficiente ou com mobilidade reduzida. No que tange aos telefones do
tipo “orelhão” já instalados, as concessionárias de serviço de telefonia
fixa no Estado deverão promover as adaptações devidas no prazo
máximo de quatro anos. Além disso, em área de estacionamento de
veículo, em via ou espaço público, serão reservadas vagas próximas
aos acessos de circulação de pedestre, devidamente sinalizadas, para
veículo que transporte pessoa portadora de deficiência ou com
mobilidade reduzida. Também os locais públicos destinados à
apresentação de espetáculos, conferências e festas populares
deverão dispor de espaço reservado para pessoa que utiliza cadeira
de rodas e de assentos específicos para pessoas com mobilidade
reduzida, com deficiência auditiva, visual ou mental.

A matéria se encontra relacionada entre aquelas de competência
legislativa concorrente entre a União, o Estado e o Distrito Federal,
conforme estabelece o art. 24, incisos I, “in fine”, e XIV, da
Constituição Federal. Esses dispositivos conferem ao Estado membro
a competência para legislar sobre direito urbanístico e sobre proteção
e integração social das pessoas portadoras de deficiência. O referido
artigo ressalta a competência da União para legislar sobre normas
gerais relativas a esses temas e que, inexistindo norma geral da
União, o Estado exercerá a competência legislativa plena. Todavia,
esse mesmo artigo determina que a superveniência de lei federal
sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe
for contrário. Essas disposições constam dos §§ 3º e 4º do art. 24 da
Constituição Federal.

Entretanto, o projeto é passível de aperfeiçoamento, o que fazemos
por meio das Emendas n°s 1, 2 e 3, que apresentamos .

Os arts. 1° e 2° da proposição abordam a temática c entral do
projeto, devendo, por isso mesmo e a bem da técnica legislativa, ser
aglutinados em um único artigo, o que fazemos por meio da Emenda
n° 1, que, ao dar nova redação ao art. 1°, promove a referida correção
e propõe a necessária supressão do art. 2°.

O art. 3° do projeto menciona a construção de banhe iro público
acessível à pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade
reduzida em rodoviárias, paradas de ônibus intermunicipais e
interestaduais, parques, praças e demais espaços de uso público.
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Todavia, as rodoviárias constituem um tipo de edifício de uso público,
conforme definido no § 1° do art. 1° da Lei n° 11.6 66, de 1994, que
estabelece normas para facilitar o acesso dos portadores de
deficiência física a esses edifícios. Com efeito, o inciso VIII do art. 3°
dessa lei já contempla a medida postulada nesse tipo de construção,
Assim, damos nova redação ao art. 3° do projeto, po r meio da
Emenda n° 2, excluindo a expressão “rodoviária” do seu texto.

O art. 6º apresenta uma impropriedade que se resume na referência
a locais públicos destinados à apresentação de espetáculos e outros
eventos, uma vez que a expressão “locais públicos” abrange também
os “edifícios de uso público”, como os auditórios, os anfiteatros e as
salas de reunião ou de espetáculos. Por essa razão, propomos nova
redação para o art. 6º do projeto, remetendo a aplicação do dispositivo
à realização de espetáculos, conferências e festas populares em
praças, parques e demais espaços de uso público, em substituição à
expressão “locais públicos”.

Além dessas considerações, cumpre-nos destacar que foi anexado à
proposição em análise o Projeto de Lei nº 5/2007, ao qual foram
anexados os Projetos de Lei nºs 44 e 66, ambos de 2007. Essas
proposições tratam de matérias semelhantes e têm como objetivo
principal obrigar a oferta de sanitários, bebedouros e telefones
adequados para uso do portador de deficiência, nos locais e nos
espaços de uso público. Por essa razão, a Presidência desta Casa
decidiu pela anexação de tais proposições.

Observamos que a expressão “espaços de uso público” implica a
concepção de espaços abertos, em contraposição à de locais
fechados, que seriam os edifícios de uso público, os quais obedecem
às disposições da Lei 11.666, de 1994, já mencionada neste parecer.
Para lembrar, esta lei estabelece normas para facilitar o acesso dos
portadores de deficiência aos edifícios de uso público. A novidade,
portanto, está em direcionar a matéria com o objetivo de promover as
adequações necessárias nos espaços de uso público, tais como
praças, parques e outros, de forma a contemplar o tratamento
diferenciado para os portadores de deficiência, garantindo-lhes o
acesso adequado a esses espaços.

Assim, o projeto de lei sob análise, com as alterações propostas por
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meio das emendas apresentadas, contempla a disciplina da matéria
no âmbito desta Comissão.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 342/2007 com as
Emendas n°s 1, 2 e 3, a seguir apresentadas.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 1° do projeto a seguinte redação e su prima-se o art. 2°,

renumerando-se os demais:
“Art. 1° - O planejamento e a urbanização de vias p úblicas, parques,

praças e demais espaços de uso público no Estado serão executados
de forma a possibilitar o acesso à pessoa portadora de deficiência ou
com dificuldade de locomoção.”.

EMENDA N° 2
Dê-se ao art. 3° a seguinte redação:
“Art. 3° - O banheiro para uso público, localizado em paradas de

ônibus intermunicipais e interestaduais, parques, praças e nos demais
espaços de uso público no território do Estado, será de fácil acesso
para pessoa portadora de deficiência ou com dificuldade de
locomoção e disporá de sanitários e lavatórios adaptados.”.

EMENDA Nº 3
Dê-se ao art. 6º a seguinte redação:
“Art. 6º - Nos espetáculos, conferências e festas populares

realizados em praças, parques e demais espaços de uso público, será
reservado espaço para pessoa portadora de deficiência ou com
dificuldade de locomoção.”.

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Neider

Moreira - Sebastião Costa - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 489/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em epígrafe, do Deputado Leonardo Moreira e
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.163/2005,
pretende isentar do pagamento de tarifa de embarque os usuários do
Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro - Tergip.
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Publicado no “Diário do Legislativo” de 23/3/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para receber parecer.

Compete agora a esta Comissão, nos termos regimentais, examinar
a juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação
A proposta em epígrafe, que objetiva isentar do pagamento de tarifa

de embarque os usuários do Terminal Rodoviário Governador Israel
Pinheiro - Tergip -, é originária do Projeto de Lei nº 2.163/2005.

A competência para fixar o preço da tarifa de embarque sempre
esteve a cargo do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
de Minas Gerais - DER-MG. O fundamento para o exercício dessa
competência era extraído do conjunto das normas estaduais
referentes à entidade. O regulamento do DER-MG, aprovado por meio
do Decreto nº 43.406, de 2/7/2003, previu, no inciso VII do art. 60, a
competência da Diretoria de Operação de Via para “avaliar o
desempenho econômico-financeiro do sistema de transporte de
passageiros, para a apropriação e racionalização dos seus custos
operacionais e a fixação do preço das respectivas tarifas”. De acordo
com o inciso VI do art. 64, coube à Seção de Apoio ao Usuário
“levantar custos operacionais dos terminais rodoviários de
passageiros para a fixação de preço das tarifas de embarque”. Por
sua vez, o art. 131 define como receita do DER-MG, entre outras, as
tarifas e as taxas “instituídas na forma das normas legais e
regulamentares aplicáveis”.

A Lei nº 10.453, de 22/1/91, trouxe, por sua vez, uma série de
normas referentes à fixação do preço das tarifas relativas a serviços
públicos prestados pelo Estado, seja diretamente, seja mediante
concessão ou permissão. A titularidade para a fixação do preço das
tarifas é do poder concedente, que, igualmente, deve fixá-las caso
preste diretamente o serviço. Assim, a tarifa de embarque sempre foi
cobrada com base nesse conjunto de normas, qualquer que seja a
esfera política incumbida do seu gerenciamento. Sua natureza é de
preço público, não se sujeitando ao regramento jurídico aplicável às
espécies tributárias.
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Diante do quadro normativo esboçado, conclui-se ser plenamente
regular a fixação da tarifa de embarque por meio de ato infralegal.
Trata-se de competência do Poder Executivo, devendo assim
permanecer, sob pena de afronta ao princípio da independência dos
Poderes, inserto no art. 2º da Constituição da República.

Além disso, é até mesmo recomendável que a fixação ou a isenção
do pagamento da tarifa de embarque se estabeleça por meio de
normas infralegais, pois que assim se confere mais mobilidade ao
tratamento da matéria.

Lembre-se, a propósito, que o Terminal Rodoviário Governador
Israel Pinheiro, por força de convênio firmado entre o Estado e o
Município de Belo Horizonte, assinado pelos Chefes dos Poderes
Executivos Estadual e Municipal, em 26/11/2006, passou a ser
administrado pelo ente local. Entre outras coisas, a cláusula primeira
do convênio transfere ao Município de Belo Horizonte a competência
para administrar as atividades operacionais do Terminal, devendo
gerir todos os serviços prestados em suas dependências.

Com efeito, também por razões de ordem administrativa, é
importante que a fixação da tarifa continue a ocorrer por meio de
medidas administrativas, as quais vêm sendo tomadas em conjunto
pelo Estado de Minas Gerais e o Município de Belo Horizonte. A
proposta em epígrafe pode tornar inviável tal acordo.

Conclusão
Com base no exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 489/2007.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Hely Tarqüínio - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.174/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Bancada do PMDB, o projeto de lei em análise cria o
Fundo Estadual de Incentivo ao Ensino Superior, institui o credito
educativo estadual e dá outras providência.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 26/5/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação,
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Ciência, Tecnologia e Informática e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Por desisão da Presidência, foram anexados ao Projeto em exame
os Projetos de Lei nº 1.023/2007 e nº 1.031/2007, nos termos do § 2º
do art. 173, c/c o § 4º do art. 174, do Regimento Interno.

Cabe, agora a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, c/c o
art. 188 do Regimento Interno, emitir parecer sobre os aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação
O fundo proposto tem como objetivo viabilizar o acesso e a

permanência de estudantes em cursos de nível superior em nosso
Estado. O art. 2º da proposição indica as receitas, podendo-se
verificar que não se trata de um fundo rotativo, ou seja, não há
recursos próprios. O agente financeiro seria, segundo o projeto, o
Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais - BDMG - e o
órgão Gestor, a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e
Ensino Superior.

Nesta legislatura, esta Comissão já apreciou o Projeto de Lei nº
182/2007, que propõe a instituição do Fundo de Conservação
Rodoviária do Estado de Minas Gerais - Funcor-MG -, sendo que o
parecer foi por sua antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade.
No mesmo sentido foi o parecer sobre o Projeto de Lei nº 1.023/2007,
que cria o Fundo Estadual de Crédito Educativo - Face - e dá outras
providências, ora anexado à proposição em epígrafe. Não havendo
razões para mudança de entendimento desta Comissão sobre a
matéria, reproduzimos adiante os argumentos então adotados por
este colegiado.

A instituição de fundos de qualquer natureza, no âmbito do Estado
de Minas Gerais, deve-se fazer em estreita conformidade com os
ditames da Lei Complementar n° 91, de 2006, institu idora das regras
gerais sobre a instituição, a gestão e a extinção dessas unidades
contábeis.

Segundo o referido ordenamento, a criação de fundo depende da
comprovação de sua viabilidade técnico-econômica, ou seja, é preciso
que as fontes de recursos indicadas para prover o fundo sejam
factíveis e capazes de assegurar o cumprimento de suas finalidades.
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A propósito, transcrevem-se os arts. 2º e 3º da mencionada lei
complementar, que estabelecem a moldura normativa necessária ao
exame da matéria.

“Art. 2º O fundo é um instrumento de gestão orçamentária criado por
lei, sem personalidade jurídica, dotado de individualização contábil e
constituído pela afetação de patrimônio e do produto de receitas à
realização de determinados objetivos ou serviços.

Parágrafo único. O projeto de lei referente à criação de fundo será
acompanhado de justificativa do seu interesse público e de
demonstração de sua viabilidade técnica e financeira.

Art. 3º Os fundos desempenharão predominantemente as seguintes
funções:

I - programática, destinada à execução de programa especial de
trabalho da administração pública estadual;

II - de transferência legal, destinada a concretizar as transferências
decorrentes do compartilhamento de receitas previsto na Constituição
da República, bem como a sistematizar outros encargos oriundos de
determinações legais;

III - de financiamento, destinada à concessão de financiamentos e à
execução de outras formas de inversão, cujos eventuais retornos
serão incorporados ao patrimônio do fundo, estabelecendo-se, assim,
sua natureza rotativa;

IV - de garantia, destinada a proporcionar garantias à realização de
determinadas operações ou projetos de interesse do Estado.

Por outro lado, não é razoável a criação de um fundo especial que
basicamente não conta com receita própria. Da análise da
composição dos recursos previstos no projeto, vê-se que são
meramente hipotéticos, que não podem ser considerados fontes
concretas de receita, capazes de sustentar os objetivos almejados. É
válido lembrar que o princípio da razoabilidade, expressamente
previsto na Constituição do Estado, no seu art. 13, além de nortear as
atividades da Administração Pública, é aplicável ao Poder Legislativo.

Ademais, examinando-se a execução orçamentária dos fundos
estaduais já existentes, observa-se um grande problema, que conduz
à sua ineficácia. Apesar de os fundos estarem excluídos do princípio
da unidade orçamentária, em Minas Gerais os recursos por eles
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arrecadados são alocados no caixa único do Estado, conforme
determina o Decreto n° 39.874, de 1998. Assim, mesm o os recursos
vinculados estão sujeitos à discricionariedade do Governo Estadual.
Isso significa, na prática, que a existência de recursos orçamentários
não implica, necessariamente, a sua execução. Por isso, há fundos
que, apesar de possuírem grande volume de recursos orçamentários,
não dispõem de recursos financeiros e são inviáveis.

Foi justamente a preocupação com a não-viabilidade técnico-
econômica dos vários fundos já instituídos, e reconhecidamente
inoperantes, que levou o Congresso a adotar, no processo de
elaboração legislativa, o princípio da exceção para a criação de
fundos. Segundo essa postura, consubstanciada em norma interna da
Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados,
recusa-se a criação de fundo que seja provido unicamente com
recursos orçamentários, por ser inadequado orçamentária e
financeiramente, salvo se o fundo a ser criado tiver relevante interesse
econômico ou social e suas atribuições não puderem ser realizadas
pela estrutura departamental da administração pública.

Ademais, a referida Lei Complementar n° 91, de 2006 , exige que a
norma instituidora do fundo defina o órgão gestor e o grupo
coordenador, que são órgãos pertencentes à estrutura do Poder
Executivo. Justamente por isso, a proposição passa a ser de iniciativa
privativa do Chefe do Poder Executivo. A proposta em tela, com efeito,
ainda fere as regras do art. 66, III, “e”, da Constituição do Estado, que
reserva ao Governador do Estado a iniciativa para a deflagração de
projeto de lei que trate da organização do Poder Executivo.

Por fim, não se pode deixar de observar que o ensino superior não
se enquadra entre as competências administrativas do Estado, nos
termos do § 3º do art. 211 da Constituição da República.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.174/2007.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Gilberto

Abramo - Neider Moreira - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.438/2007
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em
epígrafe torna obrigatória a execução do Hino Nacional em todos os
eventos esportivos realizados no Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 4/8/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Preliminarmente, a matéria vem a esta Comissão para ser analisada
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame estabelece a obrigatoriedade da execução

do Hino Nacional em todos os eventos esportivos realizados no
Estado. Além disso, atribui à Secretaria de Estado de Esportes e
Juventude a tarefa de fiscalizar o cumprimento da lei.

O projeto tem por escopo estimular o sentimento cívico dos mineiros
mediante a execução do Hino Nacional quando da realização de
eventos esportivos no Estado.

O Hino Nacional, juntamente com a Bandeira, as Armas e o Selo
nacionais, são símbolos da República Federativa do Brasil, conforme
estabelece o § 1º do art. 13 da Constituição Federal.

No exercício de sua competência legislativa para dispor sobre a
forma e a apresentação dos seus símbolos próprios, a União editou a
Lei Federal nº 5.700, de 1º/9/71, que foi recepcionada pela ordem
constitucional vigente.

O art. 25 da referida lei, na Seção II, Capítulo III – que dispõe sobre
a apresentação dos símbolos nacionais –, determina que o Hino
Nacional será executado em continência à Bandeira Nacional e ao
Presidente da República, ao Congresso Nacional e ao Supremo
Tribunal Federal, quando reunidos; e nos demais casos
expressamente determinados pelos regulamentos de continência ou
cerimônias de cortesia internacional. É ainda obrigatória a execução
do Hino Nacional nas escolas públicas ou particulares, por ocasião do
hasteamento solene da Bandeira Nacional durante o ano letivo, que
ocorre, pelo menos, uma vez por semana, tendo em vista a
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obrigatoriedade prevista no parágrafo único do art. 14 da lei federal
mencionada.

Por outro lado, a referida lei, no § 3º do mesmo artigo, faculta a
execução do Hino Nacional na abertura de sessões cívicas, nas
cerimônias religiosas a que se associe sentido patriótico, no início ou
no encerramento das transmissões diárias das emissoras de rádio e
televisão, bem como na expressão de regozijo público em ocasiões
festivas (grifos nossos).

À luz do teor deste dispositivo, o projeto incorre em vício de
inconstitucionalidade insanável, uma vez que pretende obrigar que o
Hino Nacional seja executado em circunstância na qual a lei federal
faculta a sua execução.

Com efeito, não cabe à lei estadual modificar as regras atinentes à
forma e à apresentação dos símbolos nacionais, pois que tal
modificação só poderia originar-se, legitimamente, de norma
resultante de processo legislativo federal. Ressalte-se que a
aprovação do projeto de lei sob análise implicaria a imposição da
obrigatoriedade de apresentação do hino pátrio nas ocasiões festivas,
e conseqüente derrogação da faculdade de sua apresentação nessas
ocasiões, conforme previsto na lei federal citada.

Diante dessas ponderações, fica evidenciado que, no que tange à
disciplina da forma e apresentação dos símbolos nacionais,
remanesce, para os Estados membros, apenas a competência para
dispor sobre seus próprios símbolos, como se infere da leitura do § 2º
do art. 13 da Constituição da República.

Além disso, ao atribuir a secretaria de Estado a tarefa de fiscalizar o
cumprimento da lei, o legislador incorre em mais um vício de
inconstitucionalidade, igualmente insanável. Nesse caso, trata-se de
violação do princípio da separação de Poderes, insculpido no art. 2º
da Carta Magna, o qual consagra a independência dos Poderes e a
harmonia entre eles. De fato, as secretarias de Estado são órgãos
diretamente subordinados ao Governador do Estado e têm como
incumbência primeira auxiliá-lo no exercício da direção superior do
Poder Executivo, haja vista o disposto no inciso II do art. 90 da
Constituição mineira. Ademais, atribuir competência a órgão do Poder
Executivo implica contrariar a reserva de iniciativa prevista no art. 66,
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inciso III, alínea “e”, da Carta Política mineira, que prevê a iniciativa
privativa do Governador do Estado para deflagrar o processo
legislativo de criação, estruturação e extinção de secretaria de Estado,
órgão autônomo e entidade da administração indireta. Ora, as
secretarias de Estado são instituídas por lei como integrantes da
estrutura administrativa do Poder Executivo e têm as respectivas
atribuições devidamente especificadas no texto da lei de sua criação.

Quanto a essa questão, lembramos que, segundo iterativa
jurisprudência, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal
Federal de que “a disciplina normativa pertinente ao processo de
criação, estruturação e definição das atribuições dos órgãos e
entidades integrantes da administração pública estadual traduz
matéria que se insere, por efeito de sua natureza mesma, na esfera
de exclusiva iniciativa do Chefe do Poder Executivo local, em face da
cláusula de reserva inscrita no art. 61, § 1º, II, “e”, da Constituição da
República, que consagra princípio fundamental inteiramente aplicável
aos Estados-membros em tema de processo legislativo. O desrespeito
à prerrogativa de iniciar processo de positivação do Direito, gerado
pela usurpação do poder sujeito à cláusula de reserva, traduz vício
jurídico de gravidade inquestionável, cuja ocorrência reflete típica
hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo
irremissível, a própria integridade do ato legislativo eventualmente
editado” (ADI-MC 1391/SP, publicada no “Diário de Justiça” de
28/11/97).

Com fulcro na argumentação apresentada, é forçoso concluir que a
proposição em análise constitui uma ingerência parlamentar no âmbito
administrativo pertinente à competência privativa do Poder Executivo,
vulnerando, em última análise, o princípio basilar da separação de
Poderes, consagrado na Carta Magna como um dos princípios
fundamentais do Estado Democrático de Direito.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.438/2007.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Neider Moreira.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.476/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em

epígrafe “proíbe o uso de produtos, materiais ou artefatos que
contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais
que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composição”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 17/8/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”,
do Regimento Interno, emitir parecer quanto aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Foi anexado a esta proposição o Projeto de Lei nº 1.516/2007, de
autoria do Deputado Domingos Sávio, nos termos do art. 173, § 2º, do
Regimento Interno, por conter matéria de conteúdo similar.

Fundamentação
O projeto de lei em estudo proíbe o uso, no Estado, de produtos,

materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou
asbesto, sendo estes considerados formas fibrosas dos silicatos
minerais pertencentes aos grupos de rochas metamórficas das
serpentinas, isto é, a crisotila (asbesto branco), e dos anfibólios, entre
eles, a actinolita, a amosita (asbesto marrom), a antofilita, a crocidolita
(asbesto azul), a tremolita ou qualquer mistura que contenha um ou
vários destes minerais.

Embora não caiba a esta Comissão a análise da natureza técnico-
científica da questão, teceremos alguns comentários sobre a matéria,
tendo em vista a controvérsia que a cerca.

Primeiramente, cabe ressaltar que a proibição constante no projeto
tem o escopo de proteger a saúde da população do Estado, uma vez
que tem sido divulgado na mídia que o amianto é um produto
prejudicial à saúde, o qual pode causar a formação de tumores
cancerígenos no organismo humano.

Na esteira desse problema, diversos países do mundo chegaram a
abolir o uso e a comercialização do amianto. Ocorre que o amianto
utilizado nesses países é o amianto anfibólio, considerado nocivo, ao
passo que, no Brasil, é utilizado o amianto crisotila, sobre cuja
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nocividade existe controvérsia. Em matéria publicada na “Folha de
São Paulo” de 19/3/2001, o Governador do Estado de Goiás afirma
que não foi ainda realizada nenhuma pesquisa com o amianto crisotila
comprovando sua nocividade. Ademais, assegura, “todas as
pesquisas realizadas por organismos sérios, como a Unicamp e a
Usp, indicam que os efeitos colaterais para o homem são mínimos e
não avalizam a proibição de sua exploração”.

Diante da falta de pesquisas conclusivas sobre os malefícios do uso
do tipo de amianto explorado no Brasil, entendemos que a proibição
de seu uso e comercialização é uma medida drástica, que irá gerar
impacto em diversas áreas de atuação do Estado e da iniciativa
privada, tendo em vista que o amianto é uma substância largamente
utilizada no mercado brasileiro, de alta resistência ao calor, longa
durabilidade e baixo custo, gerando emprego e renda.

Cumpre-nos, ainda, mencionar que a Comissão de Saúde desta
Casa, quando da análise do Projeto de Lei nº 1.337/2000, ressaltou
que, na hipótese de proibição do uso do amianto, passaríamos a
utilizar produtos sintéticos, cujos impactos sobre a saúde ainda não
foram efetivamente estudados, ao contrário do que ocorre com o
amianto, cujas possibilidades de danos à saúde foram pesquisadas,
havendo, quanto à matéria, normas de proteção à saúde e à
segurança dos trabalhadores.

No que tange ao aspecto jurídico-constitucional da proposição, tem
o Estado competência para editar normas sobre produção e consumo
bem como sobre proteção e defesa da saúde.

Conforme prevê o art. 24, incisos V e XII, da Constituição Federal,
compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre tais matérias. De acordo com a sistemática
estabelecida pela referida Carta, no âmbito da competência
concorrente, a União limitar-se-á a editar normas gerais, cabendo ao
Estado a competência suplementar. Somente no caso de inexistência
de lei federal estabelecendo normas gerais, a competência legislativa
do Estado se torna plena.

A União, no uso de sua competência constitucional, editou a Lei nº
9.055, de 1995, que disciplina a extração, a industrialização, a
utilização, a comercialização e o transporte do asbesto-amianto e dos
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produtos que o contenham bem como das fibras naturais e artificiais,
de qualquer origem, utilizadas para o mesmo fim e dá outras
providências. Tal norma promove o banimento dos anfibólios e dos
produtos que o incorporem e permite, expressamente, em seu art. 2º,
a extração, a industrialização e a comercialização do amianto crisotila.
Reconhece, ainda, a insalubridade na manipulação e determina
medidas preventivas, com expressa remissão à legislação de
segurança, higiene e medicina do trabalho, aos acordos assinados
entre os sindicatos dos trabalhadores e seus empregados.

A matéria foi objeto de análise no Supremo Tribunal Federal – STF –
, que, em sede de medida cautelar, na Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 2.396 MC/MS, declarou a
inconstitucionalidade de legislação de idêntico teor aprovada na
Assembléia Legislativa do Estado do Mato Grosso sob a forma da Lei
nº 2.210, de 2001. Ao examinar a matéria, a relatora da ação, Ministra
Ellen Grace, ressaltou, em seu voto, que

“a polêmica quanto à utilização do amianto chega ao Brasil com
certa defasagem e, muito embora o tipo de amianto aqui empregado
não seja o anfibólio, que está proscrito, nem se tenham as condições
de incidência que se verificaram em outros países, iniciativas de
diversas unidades da federação semelhantes à que ora analisamos
têm, em nome da defesa da sanidade de sua população, estabelecido
proibições ao uso e à comercialização de produtos que contenham em
sua fabricação a fibra de crisotila”.

No que toca à competência do Estado membro para editar normas
referentes à matéria, o STF entendeu que se trata de normas sobre
produção e consumo e de proteção à saúde, sendo, pois, a sua
competência concorrente com a União. Entendeu, ainda, no caso
concreto, que a referida Lei Federal nº 9.055, de 1995, estabelece
normas gerais sobre a produção do amianto e permite,
expressamente, a extração, a industrialização e a comercialização da
crisotila.

Dessa forma, concluiu aquela egrégia Corte
“que a lei federal dispôs extensamente sobre todos os aspectos que

dizem respeito à produção e aproveitamento industrial, transporte e
comercialização do amianto crisotila e que a lei impugnada foge, e
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muito, do que corresponde à legislação suplementar, da qual se
espera que preencha vazios ou lacunas deixados pela legislação
federal”.

Registre-se, por ser oportuno, que a medida cautelar foi deferida por
unanimidade de votos.

E ainda, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.656-9, a citada
Corte julgou inconstitucional a Lei nº 10.813, de 24/5/2001, a qual
proibia a importação, a extração, o beneficiamento, a comercialização,
a fabricação e a instalação, no Estado de São Paulo, de produtos ou
materiais contendo qualquer tipo de amianto, sob qualquer forma. Ao
julgar a matéria, assim se posicionou a Suprema Corte:

“3. Produção e consumo de produtos que utilizam amianto crisotila.
Competência concorrente dos entes federados. Existência de norma
federal em vigor a regulamentar o tema (Lei 9055/95). Conseqüência.
Vício formal da lei paulista, por ser apenas de natureza supletiva
(Constituição Federal, art. 24, §§ 1º e 4º) a competência estadual para
editar normas gerais sobre a matéria. 4. Proteção e defesa da saúde
pública e meio ambiente. Questão de interesse nacional. Legitimidade
da regulamentação geral fixada no âmbito federal. Ausência de
justificativa para tratamento particular e diferenciado pelo Estado de
São Paulo.”

Pelas considerações feitas, não vemos a possibilidade de que a
matéria prospere nesta Casa Legislativa.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade

e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.476/2007.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 259/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 259/2007, de autoria do Deputad o Mauri Torres,

que declara de utilidade pública a Associação Beneficente São-
Geraldense - AB-SAGE -, com sede no Município de São Geraldo, foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
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técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 259/2007
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente São-

Geraldense - AB-SAGE -, com sede no Município de São Geraldo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Beneficente São-Geraldense - AB-SAGE -, com sede no Município de
São Geraldo.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Wander Borges, relator - Inácio

Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 350/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 350/2007, de autoria do Deputad o Doutor Viana,

que acrescenta inciso ao art. 1° da Lei n° 15.394, de 6 de outubro de
2004, que torna obrigatório o exame de fundo de olho em recém-
nascidos no Estado, foi aprovado no 2° turno, na fo rma do vencido no
1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 350/2007
Altera a Lei n° 16.672, de 8 de janeiro de 2007, qu e torna obrigatório

o Teste do Reflexo Vermelho em recém-nascidos no Estado, e revoga
as Leis n°s 15.394, de 6 de outubro de 2004, e 16.0 53, de 6 de abril
de 2006.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica acrescentado à Lei n° 16.672, de 8 d e janeiro de 2007,

o seguinte art. 1°-A:
“Art. 1°-A - O Sistema Único de Saúde – SUS – garan tirá a
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realização, por médico oftalmologista, de exame oftalmológico
completo em crianças com idade entre 7 e 10 anos.”.

Art. 2° - A ementa da Lei n° 16.672, de 2007, passa  a ser: “Torna
obrigatórios o Teste do Reflexo Vermelho em recém-nascidos no
Estado e o exame oftalmológico completo em crianças com idade
entre 7 e 10 anos.”.

Art. 3° - Ficam revogadas as Leis n°s 15.394, de 6 de outubro de
2004, e 16.053, de 6 de abril de 2006.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 26 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 402/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 402/2007, de autoria do Deputad o Sebastião

Helvécio, que declara de utilidade pública o Lar Espírita de Laura, com
sede no Município de Juiz de Fora, foi aprovado em turno único, na
forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 402/2007
Declara de utilidade pública a entidade Lar Espírita de Laura, com

sede no Município de Juiz de Fora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Lar Espírita

de Laura, com sede no Município de Juiz de Fora.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Zé Maia, relator - Vanderlei

Jangrossi - Dimas Fabiano.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 827/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 827/2007, de autoria do Deputad o Arlen
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Santiago, que dá nova denominação à Escola Estadual de Contendas,
localizada no Município de Salinas, foi aprovado em turno único, na
forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 827/2007
Dá nova denominação à Escola Estadual de Contendas, localizada

no Município de Salinas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Passa a denominar-se Escola Estadual Flor entino Procópio

da Silva a Escola Estadual de Contendas, localizada no Município de
Salinas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Zé Maia, relator - Dimas Fabiano

- Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 908/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 908/2007, de autoria do Deputad o Célio Moreira,

que declara de utilidade pública a Associação Comunitária Córrego
das Pedras, com sede no Município de Buritizeiro, foi aprovado em
turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 908/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Córrego das

Pedras, com sede no Município de Buritizeiro.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Comunitária Córrego das Pedras, com sede no Município de
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Buritizeiro.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Wander Borges, relator - Inácio

Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 918/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 918/2007, de autoria da Deputad a Rosângela

Reis, que declara de utilidade pública o Kart Clube Ipatinga, com sede
no Município de Ipatinga, foi aprovado em turno único, na forma
original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 918/2007
Declara de utilidade pública o Kart Clube de Ipatinga, com sede no

Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Kar t Clube de Ipatinga,

com sede no Município de Ipatinga.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada,  Presidente - Zé Maia, relator - Dimas

Fabiano - Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 925/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 925/2007, de autoria do Deputad o Vanderlei

Miranda, que declara de utilidade pública o Centro Social Renascer,
com sede no Município de Contagem, foi aprovado em turno único, na
forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
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final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 925/2007

Declara de utilidade pública a entidade Centro Social Renascer, com
sede no Município de Contagem.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Centro Social

Renascer, com sede no Município de Contagem.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 26 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 979/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 979/2007, de autoria do Deputad o Leonardo

Moreira, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
São Sebastião do Rio Verde, com sede no Município de São
Sebastião do Rio Verde, foi aprovado em turno único, na forma
original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 979/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária São

Sebastião do Rio Verde, com sede no Município de São Sebastião do
Rio Verde.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Comunitária São Sebastião do Rio Verde, com sede no Município de
São Sebastião do Rio Verde.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 26 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 994/2 007
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Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 994/2007, de autoria do Deputad o Antônio

Carlos Arantes, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município
de Paraguaçu o imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos
regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 994/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Paraguaçu o

imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Paraguaçu imóvel com área de aproximadamente 10.252m2 (dez mil
duzentos e cinqüenta e dois metros quadrados), situado no Distrito de
Guaipava, naquele Município, registrado sob o n° 6. 708, a fls. 257 do
Livro 3-H, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Paraguaçu.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se à construção de moradias populares.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 26 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.083/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.083/2007, de autoria do Deput ado Inácio
Franco, que declara de utilidade pública o Centro de Ecologia Integral
de Pirapora – Ceip –, com sede no Município de Pirapora, foi
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aprovado em turno único, na forma original.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.083/2007
Declara de utilidade pública a entidade Centro de Ecologia Integral

de Pirapora - Ceip -, com sede no Município de Pirapora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Centro de

Ecologia Integral de Pirapora - Ceip -, com sede no Município de
Pirapora.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 26 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.180/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.180/2007, de autoria do Deput ado João Leite,
que declara de utilidade pública o Instituto Beneficente Vida Nova,
com sede no Município de Congonhas, foi aprovado em turno único,
na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.180/2007
Declara de utilidade pública o Instituto Beneficente Vida Nova, com

sede no Município de Congonhas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Beneficente

Vida Nova, com sede no Município de Congonhas.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.



1520

Sala das Comissões, 26 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.213/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.213/2007, de autoria do Deput ado Célio
Moreira, que declara de utilidade pública o Clube Praça de Esportes
de Muzambinho - CPEM -, com sede no Município de Muzambinho, foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.213/2007
Declara de utilidade pública o Clube Praça de  Esportes  de

Muzambinho  - CPEM -, com sede no Município de Muzambinho.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Clu be Praça de

Esportes de Muzambinho - CPEM -, com sede no Município de
Muzambinho.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada,  Presidente - Zé Maia, relator - Dimas

Fabiano - Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.244/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.244/2007, de autoria do Deput ado Luiz
Humberto Carneiro, que declara de utilidade pública o Instituto de
Desenvolvimento do Esporte em Boa Esperança - Indebe -, com sede
no Município de Boa Esperança, foi aprovado em turno único, na
forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
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do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação

final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 1.244/2007

Declara de utilidade pública a entidade Instituto de Desenvolvimento
do Esporte em Boa Esperança - Indebe -, com sede no Município de
Boa Esperança.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Instituto de

Desenvolvimento do Esporte em Boa Esperança - Indebe -, com sede
no Município de Boa Esperança.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada,  Presidente - Zé Maia, relator - Dimas

Fabiano - Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.278/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.278/2007, de autoria do Deput ado Ademir
Lucas, que declara de utilidade pública o Núcleo de Assistência à
Criança e ao Adolescente, com sede no Município de Contagem, foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.278/2007
Declara de utilidade pública o Núcleo de Assistência à Criança e ao

Adolescente, com sede no Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Núc leo de Assistência

à Criança e ao Adolescente, com sede no Município de Contagem.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Wander Borges, relator - Inácio
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Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.279/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.279/2007, de autoria do Deput ado Chico Uejo,
que declara de utilidade pública o Abrigo Lar Renascer, com sede no
Município de São Gotardo, foi aprovado em turno único, na forma
original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.279/2007
Declara de utilidade pública o Abrigo Lar Renascer, com sede no

Município de São Gotardo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Abr igo Lar Renascer,

com sede no Município de São Gotardo.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Wander Borges, relator - Inácio

Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.281/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.281/2007, de autoria do Deput ado Fahim
Sawan, que declara de utilidade pública a Associação da Terceira
Idade Dr. Cláudio Moreira de Almeida, com sede no Município de
Água Comprida, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.281/2007
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Declara de utilidade pública a Associação da Terceira Idade Dr.
Cláudio Moreira de Almeida de Água Comprida - Aticla -, com sede no
Município de Água Comprida.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação da Terceira

Idade Dr. Cláudio Moreira de Almeida de Água Comprida - Aticla -,
com sede no Município de Água Comprida.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Wander Borges, relator - Inácio

Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.282/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.282/2007, de autoria do Deput ado Paulo
Guedes, que declara de utilidade pública o Centro Comunitário de
Promoção e Assistência à Criança Carente Renata Graziele Silva, foi
aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.282/2007
Declara de utilidade pública o Centro Comunitário de Promoção e

Assistência à Criança Carente Renata Graziele Silva - CCPACC
Renata G. Silva -, com sede no Município de Claro dos Poções.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Cen tro Comunitário de

Promoção e Assistência à Criança Carente Renata Graziele Silva -
CCPACC Renata G. Silva - com sede no Município de Claro dos
Poções.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 26 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Gilberto Abramo.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.283/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.283/2007, de autoria da Deput ada Rosângela

Reis, que declara de utilidade pública a Associação Habitacional de
Ipatinga - AHI -, com sede no Município de Ipatinga, foi aprovado em
turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.283/2007
Declara de utilidade pública a Associação Habitacional de Ipatinga -

AHI -, com sede no Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a  As sociação

Habitacional de Ipatinga - AHI -, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 26 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

1.287/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 1.287/2007, de autoria da  Comissão de
Política Agropecuária e Agroindustrial, que aprova, em conformidade
com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, a
alienação da terra devoluta que especifica, foi aprovado nos turnos
regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.287/2007
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Aprova, em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da
Constituição do Estado, a alienação da terra devoluta que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Fica aprovada, em conformidade com o disp osto no art. 62,

XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação, em favor de
Christiana Lemos Turza Ferreira, de terra devoluta situada no lugar
denominado Fazenda Cabeceira do Brejo, Município de Montezuma,
com área de 157,0642ha (cento e cinqüenta e sete vírgula zero
seiscentos e quarenta e dois hectares).

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 26 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.291/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.291/2007, de autoria do Deput ado Padre João,
que declara de utilidade pública a Associação das Mulheres das
Flechas - Asmuf -, com sede no Município de Abre Campo, foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.291/2007
Declara de utilidade pública  a Associação das Mulheres das

Flechas - Asmuf -, com sede no Município de Abre Campo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação das

Mulheres das Flechas - Asmuf -, com sede no Município de Abre
Campo.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Wander Borges, relator - Inácio

Franco.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.294/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.294/2007, de autoria do Deput ado Antônio

Carlos Arantes, que declara de utilidade pública o Lar de Proteção à
Criança e ao Adolescente - Lar das Meninas, com sede no Município
de Nepomuceno, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.294/2007
Declara de utilidade pública o Lar de Proteção das Crianças e

Adolescentes de Nepomuceno, com sede no Município de
Nepomuceno.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Lar  de Proteção das

Crianças e Adolescentes de Nepomuceno, com sede no Município de
Nepomuceno.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Wander Borges, relator - Inácio

Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.296/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.296/2007, de autoria do Deput ado Getúlio
Neiva, que declara de utilidade pública o Clube dos Cavalheiros da
Rosa Mística, com sede no Município de Teófilo Otôni, foi aprovado
em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 1.296/2007
Declara de utilidade pública o Clube dos Cavalheiros da Rosa

Mística, com sede no Município de Teófilo Otôni.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Clu be dos Cavalheiros

da Rosa Mística, com sede no Município de Teófilo Otôni.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Wander

Borges.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.302/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.302/2007, de autoria do Deput ado Jayro
Lessa, que declara de utilidade pública o Clube da Melhor Idade -
Clumi -, com sede no Município de Itabirito, foi aprovado em turno
único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.302/2007
Declara de utilidade pública o Clube da Melhor Idade - Clumi -, com

sede no Município de Itabirito.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade  pública  o C lube da Melhor

Idade - Clumi -, com sede no Município de Itabirito.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Wander

Borges.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.303/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.303/2007, de autoria do Gover nador do
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Estado, que dá denominação de Escola Estadual Comendador Gomes
à escola estadual localizada no Município de Comendador Gomes, foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.303/2007
Dá denominação à escola estadual de ensino médio localizada no

Município de Comendador Gomes.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Comendado r Gomes a

escola estadual de ensino médio situada na Av. João Heitor de
Assunção, n° 184, Centro, no Município de Comendado r Gomes.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Zé Maia,  relator - Dimas

Fabiano - Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.320/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.320/2007, de autoria do Deput ado André
Quintão, que declara de utilidade pública a Creche Comunitária
Senhora da Paz, com sede no Município de Belo Horizonte, foi
aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.320/2007
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Senhora da Paz,

com sede no Município de Santa Luzia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Cre che Comunitária



1529

Senhora da Paz, com sede no Município de Santa Luzia.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Wander

Borges.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.321/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.321/2007, de autoria do Deput ado André
Quintão, que declara de utilidade pública o Projeto Semear Esperança
de Carbonita, com sede no Município de Carbonita, foi aprovado em
turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.321/2007
Declara de utilidade pública a entidade Projeto Semear Esperança

de Carbonita, com sede no Município de Carbonita.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Projeto

Semear Esperança de Carbonita, com sede no Município de
Carbonita.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Wander

Borges.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.322/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.322/2007, de autoria do Deput ado Alberto
Pinto Coelho, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - Apae - de Itapecerica, com sede nesse
Município, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
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técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.322/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - Apae - de Itapecerica, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Pais e

Amigos dos Excepcionais - Apae - de Itapecerica, com sede nesse
Município.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada,  Presidente - Zé Maia, relator - Dimas

Fabiano - Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.326/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.326/2007, de autoria do Deput ado Lafayette de
Andrada, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - Apae - de Recreio, com sede nesse
Município, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.326/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - Apae - de Recreio, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Pais e

Amigos dos Excepcionais - Apae - de Recreio, com sede nesse
Município.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de setembro de 2007.
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Lafayette de Andrada, Presidente - Wander Borges, relator - Inácio
Franco.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.330/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.330/2007, de autoria do Deput ado Zezé

Perrella, que declara de utilidade pública o Abrigo Antônia Duarte
Caixeta, com sede no Município de Lagamar, foi aprovado em turno
único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.330/2007
Declara de utilidade pública o Abrigo Antônia Duarte Caixeta, com

sede no Município de Lagamar.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Abr igo Antônia Duarte

Caixeta, com sede no Município de Lagamar.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 12 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Wander

Borges.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.334/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.334/2007, de autoria do Deput ado Mauri
Torres, que declara de utilidade pública a Associação Bom Pastor da
Comunidade Bom Jardim, com sede no Município de Santa
Margarida, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 1.334/2007
Declara de utilidade pública a Associação Bom Pastor da

Comunidade Bom Jardim, com sede no Município de Santa
Margarida.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Bom

Pastor da Comunidade Bom Jardim, com sede no Município de Santa
Margarida.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada,  Presidente - Zé Maia, relator - Dimas

Fabiano - Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.348/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.348/2007, de autoria do Deput ado Carlin
Moura, que declara de utilidade pública o Instituto  de  Assistência  a
Crianças Originais do Samba - Iaco -, com sede no Município de
Papagaio, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.348/2007
Declara de utilidade pública o Instituto de Assistência à Criança

Originais do Samba - Iacos -, com sede no Município de Papagaio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto de Assistência

à Criança Originais do Samba - Iacos -, com sede no Município de
Papagaio.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Zé Maia, relator - Dimas Fabiano

- Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
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1.359/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.359/2007, de autoria do Deput ado Antônio
Júlio, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - Apae - de São Tomé das Letras, com sede nesse
Município, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.359/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - Apae - de São Tomé das Letras, com sede nesse
Município.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Pais e

Amigos dos Excepcionais - Apae - de São Tomé das Letras, com sede
nesse Município.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Zé Maia, relator - Vanderlei

Jangrossi - Dimas Fabiano.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.362/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.362/2007, de autoria do Deput ado Doutor
Viana, que declara de utilidade pública a Associação de Múltipla Ação
Social - Multiação -, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.362/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Múltipla Ação Social -
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Multiação -, com sede no Município de Curvelo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Múltipla

Ação Social - Multiação -, com sede no Município de Curvelo.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Zé Maia, relator - Vanderlei

Jangrossi - Dimas Fabiano.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.370/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.370/2007, de autoria do Deput ado Célio
Moreira, que declara de utilidade pública a Sociedade Unidos
Cachoeirense - SUC -, com sede no Município de Chapada do Norte,
foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.370/2007
Declara de utilidade pública a Sociedade Unidos Cachoeirense -

SUC -, com sede no Município de Chapada do Norte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Soc iedade Unidos

Cachoeirense - SUC -, com sede no Município de Chapada do Norte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Zé

Maia.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.371/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.371/2007, de autoria do Deput ado Jayro
Lessa, que declara de utilidade pública a Creche José Fernandes,
com sede no Município de Governador Valadares, foi aprovado em
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turno único, na forma original.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.371/2007
Declara de utilidade pública a Creche José Fernandes, com sede no

Município de Governador Valadares.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Cre che José

Fernandes, com sede no Município de Governador Valadares.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Zé

Maia.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.372/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.372/2007, de autoria do Deput ado Jayro
Lessa, que declara de utilidade pública a Associação dos Idosos
Cidade Alta-Carapina - ADI -, com sede no Município de Governador
Valadares, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.372/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Idosos Cidade Alta-

Carapina, com sede no Município de Governador Valadares.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Idosos

Cidade Alta-Carapina, com sede no Município de Governador
Valadares.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 26 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.373/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.373/2007, de autoria do Deput ado Luiz
Humberto Carneiro, que declara de utilidade pública a Associação
Comunitária de Assistência Social - Ascomas -, com sede no
Município de Uberlândia, foi aprovado em turno único, na forma
original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.373/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de

Assistência Social - Ascomas -, com sede no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Comunitária de Assistência Social - Ascomas -, com sede no
Município de Uberlândia.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Zé

Maia.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.374/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.374/2007, de autoria do Deput ado Padre João,
que declara de utilidade pública a Associação Casa Madre Tereza de
Calcutá, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em
turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
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do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação

final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 1.374/2007

Declara de utilidade pública a Associação Casa Madre Tereza de
Calcutá, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Casa

Madre Tereza de Calcutá, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Zé

Maia.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.380/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.380/2007, de autoria do Deput ado André
Quintão, que declara de utilidade pública a Associação Clube de Mães
Madre Madalena Comunidade Senhor dos Passos, com sede no
Município de Malacacheta, foi aprovado em turno único, na forma
original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.380/2007
Declara de utilidade pública a entidade Clube de Mães Madre

Madalena da Comunidade Senhor dos Passos, com sede no
Município de Malacacheta.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Clube de

Mães Madre Madalena da Comunidade Senhor dos Passos, com sede
no Município de Malacacheta.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de setembro de 2007.
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Lafayette de Andrada, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Zé
Maia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.381/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.381/2007, de autoria do Deput ado André

Quintão, que declara de utilidade pública o Movimento Social
Brasileiro Cidadania Urgente, com sede no Município de Coronel
Fabriciano, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.381/2007
Declara de utilidade pública a entidade Movimento Social Brasileiro

Cidadania Urgente, com sede no Município de Coronel Fabriciano.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Movimento

Social Brasileiro Cidadania Urgente, com sede no Município de
Coronel Fabriciano.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 26 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.382/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.382/2007, de autoria do Deput ado André
Quintão, que declara de utilidade pública a  Associação  dos
Moradores do Bairro Lavrinha - Amol -, com sede no Município de
Jaguaraçu, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
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final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 1.382/2007

Declara de utilidade  pública a Associação de Moradores da
Lavrinha - Amol -, com sede no Município de Jaguaraçu.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de

Moradores da Lavrinha - Amol -, com sede no Município de
Jaguaraçu.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Zé

Maia.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.384/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.384/2007, de autoria do Deput ado Bráulio
Braz, que declara de utilidade pública o Conselho Comunitário dos
Moradores dos Córregos Jatobá, Boa Esperança e Bom Jardim, com
sede no Município de São João do Manhuaçu, foi aprovado em turno
único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.384/2007
Declara de utilidade pública a entidade Conselho Comunitário dos

Moradores dos Córregos Jatobá, Boa Esperança e Bom Jardim, com
sede no Município de São João do Manhuaçu.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Conselho

Comunitário dos Moradores dos Córregos Jatobá, Boa Esperança e
Bom Jardim, com sede no Município de São João do Manhuaçu.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Zé
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Maia.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.385/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.385/2007, de autoria do Deput ado Doutor
Rinaldo, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
dos Bairros Nova Floresta e Silveira - Acobanfs -, com sede no
Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma
original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.385/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Bairros

Nova Floresta e Silveira - Acobanfs -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Comunitária dos Bairros Nova Floresta e Silveira - Acobanfs -, com
sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Zé

Maia.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.388/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.388/2007, de autoria do Deput ado Doutor
Viana, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Moradores do Bairro São Geraldo, com sede no Município de Curvelo,
foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.388/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Moradores do Bairro São Geraldo, com sede no Município de Curvelo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Comunitária dos Moradores do Bairro São Geraldo, com sede no
Município de Curvelo.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Zé

Maia.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.389/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.389/2007, de autoria do Deput ado Doutor
Viana, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Moradores e Amigos de São José das Pedras, com sede no Município
de Curvelo, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.389/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Moradores e Amigos de São José das Pedras, com sede no Município
de Curvelo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Comunitária dos Moradores e Amigos de São José das Pedras, com
sede no Município de Curvelo.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Zé
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Maia.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.390/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.390/2007, de autoria do Deput ado Doutor
Viana, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Moradores do Bairro Alto Bom Jesus, com sede no Município de
Curvelo, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.390/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Moradores do Bairro Alto Bom Jesus, com sede no Município de
Curvelo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Comunitária dos Moradores do Bairro Alto Bom Jesus, com sede no
Município de Curvelo.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Zé

Maia.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.391/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.391/2007, de autoria do Deput ado Doutor
Viana, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária de
Santa Rita do Cedro, com sede no Município de Curvelo, foi aprovado
em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
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final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 1.391/2007

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Santa Rita
do Cedro, com sede no Município de Curvelo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Comunitária de Santa Rita do Cedro, com sede no Município de
Curvelo.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Zé

Maia.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.393/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.393/2007, de autoria do Deput ado Tiago
Ulisses, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária do
Bairro dos Tenentes, com sede no Município de Extrema, foi aprovado
em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.393/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro dos

Tenentes, com sede no Município de Extrema.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Comunitária do Bairro dos Tenentes, com sede no Município de
Extrema.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Zé

Maia.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
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1.394/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.394/2007, de autoria do Deput ado Tiago
Ulisses, que declara de utilidade pública a Associação dos Deficientes
Visuais - Grupo Conviver -, com sede no Município de Alfenas, foi
aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.394/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Deficientes Visuais de

Alfenas - Grupo Conviver -, com sede no Município de Alfenas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos

Deficientes Visuais de Alfenas - Grupo Conviver -, com sede no
Município de Alfenas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Zé

Maia.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.423/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.423/2007, de autoria do Deput ado Doutor
Viana, que declara de utilidade pública a Associação Mineral do
Centro de Minas - AMCM -, foi aprovado em turno único, na forma
original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.423/2007
Declara de utilidade pública a Associação Mineral do Centro de
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Minas - AMCM -, com sede no Município de Curvelo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Mineral do

Centro de Minas - AMCM -, com sede no Município de Curvelo.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 26 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.436/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.436/2007, de autoria do Deput ado Sávio Souza
Cruz, que declara de utilidade pública a Associação Casa de Caridade
Juscelino Kubitschek, com sede no Município de Sete Lagoas, foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.436/2007
Declara de utilidade pública a Associação Casa de Caridade

Juscelino Kubitschek, com sede no Município de Sete Lagoas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Casa de

Caridade Juscelino Kubitschek, com sede no Município de Sete
Lagoas.

Art 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pub licação.
Sala das Comissões, 26 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.454/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.454/2007, de autoria do Deput ado Zé Maia,
que declara de utilidade pública a Associação dos Funcionários da
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Educação Municipal de Iturama, com sede no Município de Iturama,
foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.454/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Funcionários da

Educação Municipal de Iturama, com sede no Município de Iturama.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos

Funcionários da Educação Municipal de Iturama, com sede no
Município de Iturama.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 26 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Gláucia Brandão.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 27/9/2007, as seguintes

comunicações:
Da Comissão de Assuntos Municipais notificando que, na 21ª

Reunião Ordinária, realizada em 26/9/2007, foram aprovados
conclusivamente os Requerimentos nºs 1.152/2007, do Deputado
Chico Uejo, 1.166/2007, do Deputado Gustavo Valadares, 1.167 e
1.168/2007, do Deputado Inácio Franco, e 1.173 e 1.200/2007, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. (- Ciente. Publique-se.)

Da Comissão de Direitos Humanos, notificando que, na 26ª Reunião
Ordinária, realizada em 27/9/2007, foram aprovadas conclusivamente
as seguintes proposições: Projeto de Lei nº 1.486/2007, do Deputado
Durval Ângelo, e Requerimento nº 1.135/2007, da Comissão de
Assuntos Municipais. (- Ciente. Publique-se.)

Da Comissão de Educação, notificando que, na 6ª Reunião
Extraordinária, realizada em 26/9/2007, foram aprovadas
conclusivamente as seguintes proposições: Projetos de Lei nºs
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1.188/2007, do Deputado João Leite, 1.365/2007, do Deputado Walter
Tosta, 1.443/2007, do Governador do Estado, e 1.456/2007, do
Deputado Domingos Sávio; Requerimentos nºs 1.070/2007, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1.077/2007, do Deputado Jayro Lessa,
1.079/2007, do Deputado Weliton Prado, 1.093/2007, do Deputado
Almir Paraca, 1.096/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
1.098/2007, do Deputado Jayro Lessa, 1.108/2007, do Deputado
Tiago Ulisses, 1.110/2007, do Deputado Jayro Lessa, 1.151/2007, do
Deputado Célio Moreira, e 1.160 e 1.161/2007, do Deputado Weliton
Prado. (- Ciente. Publique-se.)

Da Comissão do Trabalho, notificando que, na 21ª Reunião
Ordinária, realizada em 26/9/2007, foram aprovadas conclusivamente
as seguintes proposições: Projetos de Lei nºs 571/2007, do Deputado
Fábio Avelar, 1.102/2007, do Deputado Zezé Perrella, 1.208/2007, do
Deputado Irani Barbosa, 1.308/2007, do Deputado Sávio Souza Cruz,
1.418/2007, do Deputado Antônio Júlio, 1.425/2007, da Deputada
Maria Lúcia Mendonça, 1.429/2007, do Deputado Ivair Nogueira,
1.434/2007, do Deputado Gustavo Valadares, 1.439/2007, do
Deputado Alencar da Silveira Jr., 1.474/2007, do Deputado Domingos
Sávio, e 1.490/2007, do Deputado Roberto Carvalho; e os
Requerimentos nºs 1.116/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
1.155/2007, do Deputado Wander Borges, 1.164/2007, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, 1.177/2007, do Deputado Doutor Viana, e
1.205/2007, do Deputado Leonardo Moreira. (- Ciente. Publique-se.)

Da Comissão do Trabalho, notificando que, na 7ª Reunião
Extraordinária, realizada em 27/9/2007, foram aprovadas
conclusivamente as seguintes proposições: Projetos de Lei nºs 1.525
e 1.526/2007, do Deputado Ademir Lucas, e 1.614/2007, do Deputado
José Henrique. (- Ciente. Publique-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 29 DE SETEMBRO DE 2007

RESOLUÇÃO
RESOLUÇÃO N° 5.307, DE 28 DE SETEMBRO DE 2007

Aprova, em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da
Constituição do Estado, a alienação da terra devoluta que especifica.

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
aprovou e eu promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Fica aprovada, em conformidade com o disp osto no art. 62,
XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação, em favor de
Christiana Lemos Turza Ferreira, de terra devoluta situada no lugar
denominado Fazenda Cabeceira do Brejo, Município de Montezuma,
com área de 157,0642ha (cento e cinqüenta e sete vírgula zero
seiscentos e quarenta e dois hectares).

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 28 de setembro de

2007; 219º da Inconfidência Mineira e 186º da Independência do
Brasil.

Deputado Alberto Pinto Coelho - Presidente
Deputado Dinis Pinheiro - 1º-Secretário
Deputado Tiago Ulisses - 2º-Secretário

ATAS
ATA DA 91ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/9/2007
Presidência dos Deputados João Leite e Carlin Moura

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 1.640
e 1.641/2007 - Requerimentos nºs 1.231 a 1.233/2007 -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Assuntos
Municipais, de Direitos Humanos, de Educação e do Trabalho (2) e do
Deputado Sávio Souza Cruz - Interrupção e reabertura dos trabalhos
ordinários - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -
Leitura de Comunicações - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
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- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Roberto Carvalho - Dinis

Pinheiro - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir Lucas -
Agostinho Patrús Filho - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin Moura - Célio
Moreira - Chico Uejo - Délio Malheiros - Domingos Sávio - Elisa Costa
- Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo -
Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Jayro Lessa -
João Leite - Leonardo Moreira - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia
Mendonça - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Ronaldo
Magalhães - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza
Cruz - Sebastião Costa - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Weliton
Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Às 14h10min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Padre João, 2º- Secretário “ad hoc”, procede à leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O Deputado Weliton Prado, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte
correspondência:

OFÍCIOS
Do Sr. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG,

prestando informações sobre o Requerimento nº 705/2007, da
Comissão de Transporte.

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da Cemig, prestando
informações sobre o Requerimento nº 808/2007, da Deputada Maria
Lúcia Mendonça.

Do Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário Adjunto de
Fazenda, dando ciência do valor da Receita Corrente Líquida
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referente ao período de setembro de 2006 a agosto de 2007. (- À
Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento
Interno.)

Do Sr. Fabrício Torres Sampaio, Subsecretário de Transportes,
prestando informações sobre o Requerimento nº 897/2007, da
Comissão de Transporte.

Do Sr. Jadir Gomes Rabêlo, Coordenador-Geral de Finanças,
Convênio e Contabilidade substituto da Subsecretaria de
Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério do
Desenvolvimento Agrário, encaminhando cópia do Primeiro Termo
Aditivo ao Convênio nº 5/2005, bem como da publicação no “Diário
Oficial da União”. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os
fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do
Regimento Interno.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI Nº 1.640/2007

Dá denominação à Unidade de Pronto Atendimento - UPA.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada Acrízio Menezes a Unidade de Pronto

Atendimento - UPA -,com sede no distrito de Justinópolis, Município
de Ribeirão das Neves.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de setembro de 2007.
Irani Barbosa
Justificação: Este projeto visa homenagear o cidadão nevense

Acrízio Menezes, que teve papel marcante na sociedade de Ribeirão
das Neves.

Sendo assim, nada mais justo que atribuir o seu honrado nome à
unidade de pronto atendimento de que trata esse projeto.

Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para
aprovação deste projeto de lei.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o
art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.641/2007
Declara de utilidade  pública  a associação Rede Mineira de

Inovação - RMI.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a associação Rede

Mineira de Inovação - RMI -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de setembro de 2007.
Carlos Mosconi
Justificação: A Rede Mineira de Inovação - RMI -, é uma associação

sem fins lucrativos, fundada em 4/8/97, anteriormente denominada
Rede Mineira de Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica,
Parques, Pólos e Tecnópolis - RMI.

A RMI é uma associação que visa ao estudo, à pesquisa e à
experimentação, a novos modelos sócio-produtivos e à divulgação de
informações e conhecimentos técnicos e científicos, com a finalidade
de fortalecer o desenvolvimento do empreendedorismo no Estado de
Minas Gerais.

A Rede Mineira de Inovação é organizada e regida conforme as
disposições do Código Civil brasileiro (Lei nº 10.406, de 10/1/2002),
em especial os arts. 53 a 61, regendo-se, ainda, pelos fundamentos
trazidos pela Lei Federal nº 9.790, de 1999, pelas demais legislações
que lhe sejam aplicáveis e pelos seus Estatutos.

Para efeito do disposto na alínea ”c”, inciso VI, do art. 150 da
Constituição Federal, assim como do art. 14 do Código Tributário
Nacional (CTN) e art. 4º da Lei nº 9.790, de 1999, a RMI funcionará
observando os preceitos e normas específicas.

Todas as ações dessa entidade devem observar os princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e
da eficiência. Não há distribuição entre os seus associados,
Conselheiros, Diretores, empregados ou doadores, de excedentes
operacionais, brutos ou líquidos, bonificações, parcelas de seu
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patrimônio ou de suas rendas a título de lucro ou participação no seu
resultado, sendo seus rendimentos integralmente aplicados na
consecução dos seus objetivos sociais. Também são adotadas
práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes para coibir
a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou
vantagens pessoais, em decorrência da participação no processo
decisório. A escrituração de suas receitas é mantida em livros
revestidos de formalidades legais e capazes de assegurar sua
exatidão. A RMI lida com incubadoras de empresas e
empreendimentos, Parques, Pólos e Tecnópolis do Estado de Minas
Gerais; além de entidades públicas e privadas, centros tecnológicos,
universidades e representantes de órgãos de fomento.

A RMI tem o objetivo de organizar, articular e promover o
crescimento das incubadoras de empresas, Parques, Pólos,
Tecnópolis e quaisquer outras atividades e movimentos cujo objetivo
seja o desenvolvimento e o fortalecimento de empreendimentos
inovadores que busquem como resultado o crescimento econômico,
social e o desenvolvimento regional do Estado de Minas Gerais.
Objetiva também criar e manter um sistema integrado de informações,
incluindo a difusão de avanços tecnológicos, sobre seus associados e
parceiros; desenvolver e aplicar tecnologias de gestão; estimular a
implantação de empreendimentos inovadores no Estado de Minas
Gerais; fomentar o intercâmbio entre seus associados e parceiros no
Estado de Minas Gerais, no Brasil e no exterior; desenvolver projetos
ligados ao fomento, inclusive identificando área de cooperação;
realizar recursos, encontros, seminários e “workshops”, ligados a
assuntos de interesse para os seus associados no Estado de Minas
Gerais; implantar um sistema de avaliação de resultados de
empresas; apoiar projetos de marketing conjunto das cidades
mineiras; prestar assessoramento consultivo para empresas
associadas à RMI, bem como para usuários participantes da rede;
estimular a aplicação de capital de risco em empreendimentos
inovadores; desenvolver projetos específicos de pesquisa e
desenvolvimento em incubação de empresas, com entidades privadas
ou em cooperação com o poder público nos âmbitos municipal,
estadual e federal, visando ao fortalecimento da área tecnológica no
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Estado de Minas Gerais e sua mais ampla utilização pela sociedade;
organizar e buscar parcerias e outros tipos de apoios perante
empresas e organizações não governamentais, brasileiras ou
estrangeiras.

Pelas razões expostas, estando a associação em concordância com
os dispositivos legais, espera o autor deste projeto lograr sua
aprovação.

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

REQUERIMENTOS
Nº 1.231/2007, da Comissão de Defesa do Consumidor, em que

solicita seja formulado apelo ao Secretário de Fazenda com vistas a
que seja acrescentada, no novo contrato a ser firmado com as
instituições financeiras responsáveis pela folha de pagamento do
Estado, cláusula relativa à não-retenção de remuneração ou
proventos dos servidores ativos e aposentados, em razão de
operações de crédito, salvo na situação que menciona. (- À Comissão
de Fiscalização Financeira.)

Nº 1.232/2007, da Comissão de Defesa do Consumidor, em que
solicita seja encaminhado ao Presidente da Cemig pedido de
informação sobre os motivos da utilização do poste de madeira em
detrimento do poste de cimento no programa Luz para Todos.

Nº 1.233/2007, do Deputado André Quintão, em que solicita inserção
nos anais da Casa da matéria publicada no jornal “Hoje em Dia” de
26/9/2007, sob o título “Exploração Infantil”. (- Distribuídos à Mesa da
Assembléia.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Assuntos Municipais, de Direitos Humanos, de Educação e do
Trabalho (2) e do Deputado Sávio Souza Cruz.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1º do art. 22 do

Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para destinar a
1ª Parte desta reunião à realização do Seminário “Região Sudeste”,
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do
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Congresso Nacional.

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 91ª REUNIÃO ORDINÁRIA
INTERROMPIDA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 27/9/2007
Presidência dos Deputados Zé Maia e Carlin Moura

Sumário: Composição da Mesa - Destinação da interrupção dos
trabalhos ordinários - Palavras do Sr. Presidente - Palavras da
Secretária Renata Maria Paes de Vilhena - Palavras do Deputado
André Quintão - Palavras do Deputado Federal Nárcio Rodrigues -
Palavras do Senador José Maranhão - Palavras do Deputado Federal
Cláudio Vignatti - Palavras do Deputado Federal José Pimentel -
Palavras do Deputado Federal Miguel Corrêa Jr. - Palavras do
Deputado Federal Rafael Guerra - Esclarecimentos sobre os debates -
Debates.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente (Deputado Zé Maia) - A Presidência convida a

tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Desembargador Hélcio
Valentim de Andrade Filho, representando o Presidente do Tribunal de
Justiça, Desembargador Orlando Adão Carvalho; Fernando Antônio
Fagundes Reis, Procurador-Geral de Justiça Adjunto Institucional,
representando o Procurador-Geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior;
Senador José Maranhão, Presidente da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional e
Coordenador dos trabalhos; Deputado Federal Nárcio Rodrigues, 1º-
Vice-Presidente da Câmara dos Deputados; Deputado Federal
Cláudio Vignatti, membro da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional e relator do Projeto de
Lei do Plano Plurianual para o período 2008-2011 e Coordenador dos
debates; Deputado Federal José Pimentel, membro da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso
Nacional e relator-geral da Proposta Orçamentária para 2008;
Deputado Federal Rafael Guerra, relator setorial da Saúde na
Comissão de Orçamento do Congresso Nacional; Deputado Federal
Miguel Corrêa Jr., membro suplente da Comissão de Orçamento; e
Deputado Federal Gilmar Machado, Líder do Governo; a Exma. Sra.
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Deputada Federal Jô Moraes; os Exmos. Srs. Deputado Federal Fábio
Ramalho; Deputado Federal Humberto Souto; e Deputado Federal
Odair Cunha; as Exmas. Sras. Deputada Federal Maria do Carmo
Lara; e Renata Maria Paes de Vilhena, Secretária de Estado de
Planejamento e Gestão; e o Exmo. Sr. Deputado André Quintão,
Presidente da Comissão de Participação Popular desta Casa.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - Destina-se esta parte da reunião à realização do

seminário “Região Sudeste”, da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional.

Palavras do Sr. Presidente
Em nome da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

agradeço a presença de todos os participantes e cumprimento o
Congresso Nacional, por intermédio do Senador José Maranhão e dos
Deputados Federais Claúdio Vignatti e José Pimentel, bem como a
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, pela
realização deste seminário.

Muitas, sabemos, são as demandas de Minas Gerais em relação ao
governo federal e ao Orçamento da União, contudo os esforços feitos
pelo Congresso Nacional têm sido consideráveis para o atendimento
das mais importantes reivindicações de nosso Estado.

Certamente, nossa contribuição, advinda das Comissões de
Fiscalização Financeira e Orçamentária e de Participação Popular,
será ouvida, como eco à voz das entidades da sociedade civil, nesta
elaboração democrática do Orçamento da União.

No âmbito estadual, temos realizado seminários visando à
democratização do Orçamento da Assembléia, criando junto à
população também o entendimento de que o Orçamento é uma peça
que pode ser entendida, discutida e mesmo modificada para atender
as necessidades comuns, respondendo, sobretudo, aos interesses
maiores do Estado de Minas Gerais.

Quanto mais participativo o Orçamento, mais serão atendidas as
reivindicações originárias da própria comunidade. Tenho certeza,
então, de que nossa ajuda aos Deputados e Senadores fará mais
justa e igualitária a elaboração do Orçamento da União.

Agradecendo mais uma vez o envolvimento e a disposição já
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demonstrados, confio na colaboração de cada um, durante este
seminário, para que ele possa ser altamente produtivo para Minas
Gerais, em nome de seus cidadãos e de sua sociedade. Muito
obrigado!

Palavras da Secretária Renata Maria Paes de Vilhena
Exmo. Sr. Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária da Assembléia Legislativa, Deputado Zé Maia, neste ato
representando o Presidente desta Casa, Deputado Alberto Pinto
Coelho; Exmo. Sr. Desembargador Hélcio Valentim de Andrade Filho,
representante do Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador
Orlando Adão Carvalho; Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça
Adjunto Institucional, Fernando Antônio Fagundes Reis,
representando o Procurador-Geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior;
Exmo. Sr. Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, Senador José
Maranhão; Exmo. Deputado Federal Nárcio Rodrigues, 1º-Vice-
Presiente da Câmara dos Deputados; Exmo. Sr. Deputado Federal
Cláudio Vignatti, relator do Projeto de Lei do Plano Plurianual; Exmo.
Sr. Deputado Federal José Pimentel, relator da Proposta
Orçamentária para 2008; Exmos. Srs. Deputados Federais Rafael
Guerra, Miguel Corrêa Jr., Gilmar Machado e Jô Moraes; Exmo. Sr.
Deputado André Quintão, Presidente da Comissão de Participação
Popular da Assembléia; senhoras e senhores, boa-tarde a todos.

Os planejamentos plurianuais e os orçamentos estão passando por
uma fase auspiciosa de revigoramento, transformando-se nos
principais instrumentos que sinalizam aos diversos atores sociais o
que é agenda de desenvolvimento proposta pelos governos.

Creio que o planejamento no País está se adaptando ao novo
modelo de desenvolvimento, que introduz o capital social,
reconhecendo que o poder público não é o único protagonista do
desenvolvimento, mas tem papel fundamental, com suas instituições,
de garantir e fomentar a coerência interna social e cultural da
sociedade, as normas e valores que guiam as interações entre
indivíduos e que determinam o desenvolvimento.

Planejamentos compreensivos, com pretensões oniscientes e
onipotentes, marca do velho desenvolvimento, estão dando lugar a
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planejamentos adaptativos, que propõem a reorientação das
organizações para a geração dos resultados esperados pela
sociedade. Não mais se discute se queremos o Estado minimalista ou
o Estado empresário. O tamanho do Estado e seu papel, o desenho
das organizações e a gestão pública devem resultar de uma análise,
realizada pela sociedade, sobre o ônus e o resultado esperado das
políticas públicas. Daí a importância da associação entre
planejamento, gestão, avaliação, transparência e controle social.

Imaginem que, em um estágio mais avançado deste novo
planejamento, o governante e as organizações seriam avaliadas pela
capacidade de melhorar indicadores econômicos e sociais, sem
onerar adicionalmente a sociedade, rompendo a lógica atual de
comparar o desempenho em determinada área pelo volume de
gastos.

Este é o modelo de planejamento que propomos em Minas, no
nosso Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -, plano de
longo prazo, recentemente transformado em lei, no planejamento
plurianual e no Orçamento de 2008, encaminhados na última
segunda-feira a esta Casa. Instituímos o Estado para Resultados
como o termo-síntese da estratégia de governo.

A estratégia para Minas, numa perspectiva de longo prazo, 2023, em
seu desdobramento para o atual mandato do Governador Aécio
Neves, identificou 11 áreas de resultados nitidamente perceptíveis
para a sociedade. Cada área de resultado agrega os principais
desafios, objetivos e metas para a administração pública, bem como
iniciativas essenciais para transformarmos a estratégia em resultados
concretos, ou seja, duas dimensões complementares do Estado para
Resultados, a qualidade fiscal e a gestão eficiente, contendo metas de
desempenho para a administração pública. São os insumos ou pilares
para a realização dos resultados.

No Estado para Resultados, todos os dirigentes e organizações do
Poder Executivo serão avaliados pela contribuição nas áreas de
resultados. Para isso, os principais instrumentos de gestão para
resultados adotados em Minas, a partir de 2003 - acordo de
resultados, contrato de gestão, avaliação e adicional de desempenho
dos servidores e prêmio por produtividade - incorporaram as áreas de
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resultado, seus indicadores e metas como fonte essencial das
contratualizações, avaliações e incentivos.

Julgamos que a experiência do governo de Minas indicará que, ao
mudarmos a forma de avaliar os governos, o falso conflito entre o
econômico e o social encontraria na gestão eficiente a resposta de
que é possível instalarmos uma agenda de desenvolvimento. A boa
gestão é aquela que faz mais e melhor com menos, que alcança
metas econômicas sem negligenciar o social ou a estabilidade fiscal,
que estabelece e cumpre uma trajetória de desenvolvimento.

Diante dos debates regionais sobre o PPA e o Orçamento federal, o
Governador Aécio Neves recomendou-nos que apresentássemos
oportunidades de parceria e contribuições. Acreditamos que as
unidades da Federação têm que atuar supletiva e complementarmente
à União, realizando a coordenação e a implementação de ações que
demandam conhecimento da realidade regional e local, para
assegurar efetividade e eqüidade. Muitas políticas realizadas
autonomamente pelos Municípios podem gerar imigração
desordenada, onerando-os com maior capacidade de investimento.

Essa questão é mais severa nas regiões metropolitanas, em que
decisões individuais de um Município podem incentivar um
reordenamento indesejado pelo conjunto de Municípios. Em conjunto
com o Legislativo e todos Municípios que compõem a Região
Metropolitana de Belo Horizonte, institucionalizamos e fortalecemos o
planejamento e a gestão metropolitana. Ao analisar o PAC, núcleo do
planejamento da União, todos os representantes da Região
Metropolitana avaliaram positivamente a iniciativa do Rodoanel, mas
se ressentiram da ausência de investimentos para conclusão do metrô
e para desenvolvimento do Aeroporto Internacional Tancredo Neves.
Preparamos o detalhamento desses investimentos para avaliação
sobre a possibilidade de incluí-los no PAC, e temos certeza de que o
impacto positivo dessas ações no crescimento da economia mineira
se refletirá, de forma sensível, no crescimento do País.

Os demais investimentos do PAC, principalmente em infra-estrutura
rodoviária, são fundamentais para o crescimento do Estado, razão
pela qual se torna essencial que se concretizem nos prazos
propostos. A combinação das malhas rodoviárias federal e estadual
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em boas condições de trafegabilidade impulsionará o crescimento
econômico em todas as regiões de Minas. O governo estadual segue,
em ritmo acelerado, com programas de recuperação, readequação e
implantação de rodovias.

Ainda na lógica de formação de parcerias, avaliamos que a União,
na área de segurança pública, precisa estabelecer mecanismos que
atenuem o atual fluxo errático de aplicações, por meio dos fundos
penitenciário e de segurança pública, o que potencializaria os
investimentos realizados e propostos pelo governo de Minas e,
acredito, pelos demais governos da Região Sudeste.

Quero, por fim, agradecer a oportunidade de participar deste debate,
iniciativa de participação de governos e sociedade nos rumos do
planejamento do País, o que demonstra a evolução do planejamento
como instrumento da democracia.

O Sr. Presidente - Registramos que o Deputado Federal mineiro
Gilmar Machado representa aqui a Liderança do Governo na Câmara
dos Deputados.

Palavras do Deputado André Quintão
Boa-tarde a todos. Cumprimento o Presidente desta reunião,

Deputado Zé Maia, que preside a Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Na pessoa do Senador José Maranhão,
cumprimento todos os parlamentares federais aqui presentes, muitos
amigos e amigas, os nossos colegas Deputados e os representantes
de entidades da sociedade civil, serei breve, Sr. Presidente, porque o
mais importante é exatamente a apresentação, por parte dos
parlamentares federais, das propostas do PPA e da Lei Orçamentária
para o ano que vem. Queria registrar que é com alegria que Minas
Gerais, esta Assembléia, sedia este encontro regional. Parabenizo a
Comissão Mista por descentralizar o debate das propostas
orçamentárias, o PPA e o Orçamento da União, possibilitando a
participação e até preliminarmente o conhecimento da proposta por
parte das entidades da sociedade civil, dos parlamentares estaduais e
também das autoridades deste Estado e desta região.

Como disse a competente Secretária Renata Vilhena, precisamos,
cada vez mais, integrar as políticas públicas. Essa integração passa
também pelo nível de entrosamento político não somente entre o
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Poder Executivo, no plano federal, estadual e municipal, mas também
entre as bancadas federal e estadual, com pleno conhecimento, apoio
e participação da sociedade civil organizada. Diria que este evento de
hoje é um aquecimento para o debate que a Assembléia novamente
promoverá. Desde 2003, a Comissão de Participação Popular e a
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, em parceria
com a Seplag, realizam debates do PPA, no caso mineiro, do PPAG,
da Lei Orçamentária e das revisões anuais.

Temos a felicidade de ter projetos estruturadores em Minas Gerais,
aprovados nesta Assembléia a partir de emenda popular, como foi o
caso do projeto de inclusão social de famílias vulnerabilizadas, que
em 2007 teve um orçamento previsto de R$85.000.000,00. Essa foi
uma conquista da sociedade civil organizada de Minas Gerais. Agora,
as duas Comissões realizarão, nos meses de outubro e novembro,
debates aqui, na Assembléia, e em algumas regiões do Estado, para
discutir o PPAG estadual, em parceria com a Seplag. Nesta semana,
foram entregues 57 projetos estruturadores. Queremos conectar o
debate estadual com a tramitação da proposta federal. Daí a
importância deste debate.

Congratulo-me com os parlamentares federais aqui presentes. Mãos
à obra! Bom trabalho para todos nós.

Palavras do Deputado Federal Nárcio Rodrigues
Caro amigo, Deputado Estadual Zé Maia, Presidente da Comissão

de Orçamento da Assembléia Legislativa, neste ato representando o
ilustre Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho; caro Deputado
André Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular; caro
Senador e ex-Governador José Maranhão, que tem a missão de
presidir a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização do Congresso Nacional, a quem saúdo na terra de Minas
Gerais, juntamente com toda a comitiva da Comissão de Orçamento
da Câmara dos Deputados. É uma alegria receber V. Exa. com toda a
sua experiência e enorme contribuição que vem dando, neste
momento, para a implementação da Resolução nº 1 do Orçamento,
que introduz várias alterações no Orçamento Geral da União.
Também saúdo, de forma muito especial, o meu companheiro e
colega de vários mandatos, o ilustre Deputado José Pimentel, com
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quem tenho tido uma convivência fraterna e que tem marcado a sua
atuação no Parlamento da República, por uma vigorosa defesa dos
interesses do seu Ceará e também do nosso Brasil. Seja muito bem-
vindo. Ele que hoje tem a missão de ser o relator-geral da peça
orçamentária deste ano. Da mesma forma, quero saudar o ilustre
Deputado Vignatti, que é o relator da peça do PPA, e o ilustre
Deputado José Rafael Guerra, um dos nomes de Minas e que está
com a tarefa de relatoria da área da saúde, uma área extremamente
importante e estratégica.

Quero  cumprimentar  também os meus colegas Deputados
Federais - Jô Moraes, Maria do Carmo Lara, Gilmar Machado, Miguel
Corrêa Jr., Odair José, Fábio Ramalho, e o grande Humberto Souto -,
que vêm, todos, depois de uma noite de votação que se estendeu até
as 3 horas da manhã, marcar presença aqui, em Minas Gerais, para
discutir um assunto tão importante quanto o Orçamento.

Meu caro Deputado Zé Maia, vejo, nessa iniciativa da Comissão de
Orçamento do Congresso Nacional e da Assembléia, uma
oportunidade de estabelecermos um diálogo absolutamente essencial
entre as regiões dos Estados e entre aquilo que é decidido em
Brasília.

As experiências de implementação do Orçamento têm servido para
nos mostrar que há uma crescente demanda de transparência em
relação à montagem do processo orçamentário.

Após ter atuado por 10 anos na Comissão do Orçamento, quero
reivindicar para o Parlamento, para o Poder Legislativo, o papel que
ele tem cumprido para aprimorar a peça orçamentária.

Também quero cumprimentar a minha querida amiga Renata
Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento, representando o
Governador Aécio Neves.

Tenho um sentimento muito claro de que tem cabido ao Parlamento
da República o papel de ressaltar uma oportunidade como esta, de
aproximar a visão técnica que Brasília tem da realidade nacional do
Brasil verdadeiro, independentemente de quem esteja no poder, isto
é, seja um governo de direita ou de esquerda, avançado ou retrógrado
e conservador. Tem cabido aos parlamentares, por meio de emendas
e da discussão do Orçamento, aprimorar a peça orçamentária. Digo
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isso, com muita tranqüilidade, porque tenho a segurança de que todas
as peças orçamentárias que chegaram para apreciação no Congresso
Nacional, no mês de agosto, saíram de lá muito melhores do que
quando entraram, e com muito mais conteúdo social e com uma visão
de Brasil muito mais abrangente. Tudo isso é fruto da capacidade do
Parlamento de dar capilaridade e interpretação aos sentimentos das
diversas regiões do Brasil, nos diversos setores representados no
Parlamento da República.

Sobre esse aspecto, não posso deixar de destacar o notável
trabalho realizado no ano passado pelo Deputado mineiro Gilmar
Machado na Presidência da Comissão Mista de Orçamento. Coube ao
Gilmar dar os passos iniciais para que o Parlamento deixasse de falar
no Orçamento para si e começasse a falar na importância do
Orçamento para quem realmente interessa, que é a sociedade como
um todo. O Gilmar também deu os passos iniciais para que se desse
transparência à execução orçamentária e foi o responsável pela
votação dessa resolução que inaugura modificações que certamente
serão debatidas ainda neste ano no Orçamento Geral da União.

Finalmente, quero destacar um aspecto que observamos neste
Estado: a grande frustração de todos os parlamentares que discutem
o Orçamento é a questão da execução orçamentária. Para nós, então,
que estamos em Brasília, onde alocar um recurso no Orçamento e
conseguir emplacar uma emenda é apenas o primeiro passo para se
chegar, depois, ao empenho e à ordem bancária. Mas isso nem
sempre acontece, gerando uma grande frustração nos parlamentares
que se debruçam por três ou quatro meses, por noites seguidas, na
discussão e na montagem do Orçamento. E quero chamar atenção
para esse aspecto em Minas Gerais: acho que podemos aprender
com Minas como introduzir mecanismos que permitam uma boa
execução orçamentária, já que este Estado, nos últimos anos, tem tido
uma execução que varia entre 90% e 96% do Orçamento Geral do
Estado. Aproveito para cumprimentar a equipe da Secretária Renata
Vilhena pelo trabalho que faz e que é naturalmente o anseio de toda a
sociedade.

Espero, caro Senador José Maranhão, que um dia possamos chegar
a esse estágio em que os recursos alocados no Orçamento Geral da
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União possam se converter integralmente nos benefícios que
sonhamos realizar no momento da composição orçamentária.

Dando as boas-vindas àqueles que nos visitam hoje em Minas
Gerais e saudando a todos os que aqui estão, especialmente os
Deputados Estaduais, quero agradecer a oportunidade, colocando-me
à disposição de Minas para o que for importante para o nosso Estado
na luta, que vai se iniciar agora, por mais recursos no Orçamento
Geral da União de 2008. Da mesma forma, tenho certeza de que toda
a bancada de Minas estará à disposição dos pleitos que certamente
nos chegarão e que se converterão, estou certo, em uma
interpretação do que é mais importante para o Estado.

É fundamental encerrar minha participação aqui destacando a
atuação suprapartidária e extremamente patriótica que a bancada de
Minas tem tido no Orçamento Geral da União. Independentemente de
estarem ou não na comissão, os 56 parlamentares têm feito um
agrupamento parlamentar que sempre coloca os interesses do nosso
Estado acima das questões regionais, ideológicas e partidárias. Não é
por outro motivo que a cada ano Minas comemora o crescimento de
sua participação no Orçamento - isso é fruto da atuação dos
parlamentares, muitos dos quais aqui presentes, além dos vários que
aqui não estão, como o Deputado Virgílio Guimarães, coordenador da
nossa bancada, que tem sido o grande responsável pela articulação
dos parlamentares em torno dos interesses de Minas Gerais. Acho
que esse é um ponto a favor do nosso Estado. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Gostaria de deixar os membros da Mesa à
vontade para, se desejarem, acompanharem do Plenário a reunião.
Convidamos o Senador José Maranhão, Presidente da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso
Nacional, para assumir a coordenação dos nossos trabalhos.

Palavras do Senador José Maranhão
Boa tarde a todos. Devo dizer da minha alegria e satisfação de

realizar este ato aqui, em Minas Gerais, que, com meu Estado, a
pequenina Paraíba, teve uma história determinante na vida política
brasileira. Minas, Paraíba e Rio Grande do Sul foram os únicos
Estados que ousaram enfrentar o mandonismo e a prepotência do
governo de então e que fizeram deflagrar no País uma revolução que,
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vitoriosa, consolidou a democracia no Brasil.
Quero cumprimentar a Sra. Renata Vilhena, Secretária de

Planejamento, e parabenizá-la pela brilhante exposição, em que
conseguiu aliar o conhecimento acadêmico e a prática administrativa
do seu dia-a-dia. Quero cumprimentar o meu amigo Deputado Federal
Cláudio Vignatti, relator do projeto de lei do Plano Plurianual para o
período 2008-2011; o queridíssimo amigo Deputado José Pimentel,
relator-geral da proposta orçamentária para 2008, que vem fazendo
um trabalho extraordinário nas audiências públicas e no dia-a-dia da
Comissão de Orçamento; o Deputado Federal Rafael Guerra, relator
setorial da área temática de saúde da proposta orçamentária para
2008; o Deputado Federal Carlos Melles, relator setorial da área
temática de agricultura e desenvolvimento agrário da proposta
orçamentária para 2008 - estamos fazendo aqui uma homenagem ao
Deputado Melles, que, em virtude de compromissos anteriores no
exterior, não pôde estar presente -; o Deputado Estadual Zé Maia,
Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira desta
Assembléia; o Deputado Federal Gilmar Machado; o Deputado
Federal Miguel Correa Jr.; o Deputado Federal e meu amigo particular
Humberto Souto, companheiro de muitas legislaturas no Congresso
Nacional e também profundo conhecedor da sistemática da Comissão
de Orçamento; o Deputado Federal Fábio Ramalho; o Deputado
Federal Odair Cunha; a Deputada Federal Maria do Carmo; o
Deputado André Quintão, Presidente da Comissão de Participação
Popular desta Assembléia; o Desembargador Hélcio Valentim,
representando o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais; o Sr.
Antônio Fagundes Reis, Procurador-Geral de Justiça Adjunto
Institucional, representando o Ministério Público do Estado de Minas
Gerais; a Deputada Federal Jô Morais; e a Deputada Federal Maria do
Carmo Lara, aqui presente.

Farei algumas considerações sobre a economia de Minas Gerais,
sem o intuito de fazer qualquer tipo de louvação, mas sobretudo com
o propósito de reconhecer o papel importantíssimo que o Estado tem
na economia nacional e na vida deste país, destacando recursos que
já integram as rubricas da proposta orçamentária para o exercício de
2008.
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Nos últimos anos, a participação de Minas Gerais no PIB do Brasil
manteve-se em torno de 9,5%, sendo o 3º maior PIB do País. Neste
Estado, o setor de serviço responde por cerca de 44% do produto
interno, seguido pela indústria, com 40%, e pela agropecuária, com
10%, aproximadamente. O setor agropecuário, apesar de sua
participação no produto interno ter decrescido nos últimos tempos,
tem tido, no PIB de Minas Gerais, peso maior que o desse setor no
PIB nacional. Minas é também o 2º maior Estado exportador do País,
sobretudo de produtos básicos, como o minério de ferro e o café, mas
também de produtos manufaturados, que perfazem 33% das
exportações originais, principalmente de um dinâmico setor metal-
mecânico.

Apesar da posição favorável delineada, Minas Gerais apresenta
alguns indicadores preocupantes. Encerrando uma população de
quase 20 milhões de habitantes, distribuídos em 853 Municípios, o
PIB “per capita” deste Estado é 12% inferior à média nacional e
bastante inferior ao PIB “per capita” dos demais Estados da Região
Sudeste. O mesmo se verifica em relação ao Índice de
Desenvolvimento Humano - IDH -, que é inferior em relação ao IDH
dos demais Estados das Regiões Sudeste e Sul.

O grande desafio que se impõe, portanto, é o de promover a
melhoria da qualidade de vida dos mineiros, por meio de políticas de
apoio ao crescimento econômico e ao aumento das condições de
competitividade, além de ações de inclusão social. Em que medida a
proposta orçamentária para 2008, e principalmente a proposta do PPA
para o período 2008-2011, cumpre esse papel em parceria com
políticas estaduais e municipais?

A proposta orçamentária contempla investimentos importantes,
como a modernização dos sistemas de produção da Refinaria Gabriel
Passos, em Betim, a modernização das Usinas Hidrelétricas Luiz
Carlos Barreto de Carvalho, de Mascarenhas de Moraes e de Furnas;
a conclusão da obra da Unidade Armazenadora de Abastecimento
Agroalimentar de Uberlândia; a implantação do trecho Eldorado-
Vilarinhos do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte; a
implantação do perímetro de irrigação Jaíba; a construção de
barragens, poços de água subterrânea e obras de infra-estrutura
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hídrica em vários pontos do Estado; a ampliação do Aeroporto de
Confins - hoje essa obra, aos olhos de todos os brasileiros, se faz
ressaltar como uma solução inadiável, não somente no que diz
respeito ao Estado de Minas Gerais, mas no concerto de todos os
Estados brasileiros, pela importância de Confins no transporte aéreo
comercial de passageiros e de cargas no Brasil -; a construção e
adequação de inúmeros trechos rodoviários, a construção da Escola
de Engenharia da UFMG e a expansão do ensino superior no
“campus” de Diadema, a urbanização e regularização de
assentamentos precários, projetos habitacionais de erradicação do
trabalho infantil, de atendimento socioeducativo e diversos outros nas
áreas de saúde, educação e assistência.

As contribuições trazidas pelos presentes serão de muita valia para
se chegar a uma boa compreensão da adequação dessas ações e de
como é a política orçamentária para o nosso país. A Comissão de
Orçamento, há algum tempo, vem realizando essas audiências
públicas com o objetivo de transformar o Orçamento numa peça que
possa realmente espelhar a média das necessidades de cada região
e, ao mesmo tempo, nesse contato com as entidades de base, com os
órgãos e instituições públicas, a Comissão de Orçamento procura,
num verdadeiro trabalho didático, inteirar-se da realidade de cada
região do Brasil. Não temos a pretensão de dizer que essa Comissão,
quantitativamente, dará acolhida às pretensões de cada região
brasileira. É claro que a técnica orçamentária se rege pela regra geral
de que política pública é, basicamente, a arte dos possíveis; só se faz
aquilo que as próprias limitações econômicas e financeiras do País
permitem que seja feito. Mas o esforço que a Comissão está fazendo
tem como objetivo fundamental trazer as reivindicações das várias
regiões do País para dentro da Comissão.

Minas Gerais, tradicionalmente, tem dado importante contribuição
pela inteligência de seus parlamentares nessa comissão técnica. Hoje
mesmo está presente aqui uma plêiade de parlamentares que se
juntam aos que integram o Congresso Nacional, sempre atentos e
fortes nas reivindicações das posições que interessam ao povo de
Minas Gerais.

As questões mais técnicas desta reunião serão aqui detalhadas pela
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exposição de motivos do nosso relator-geral, Deputado Federal José
Pimentel, homem sério, competente e realmente responsável pela
tarefa ingente, que está abraçando, de ser o relator-geral do
Orçamento da União, ao lado do Deputado Cláudio Vignatti, relator do
PPA, que detalhará, nos seus devidos termos, a participação de Minas
Gerais e do Brasil no Orçamento Plurianual, no período de 2008-2011.

Após a exposição dos relatores, intercalaremos, na tribuna, os
representantes dos Poderes de Minas Gerais e os líderes das
entidades não governamentais presentes, cujo concurso também é
bastante importante para a elaboração de um bom Orçamento. Muito
obrigado.

Com a palavra, o Deputado Cláudio Vignatti, que fará sua exposição
sobre o PPA.

Peço permissão ao Deputado Vignatti, que já anunciei como orador,
para lembrar aos presentes que estamos com a lista de oradores aqui
ao lado, para inscrição. As propostas poderão ser entregues aos
consultores do Orçamento da União aqui presentes, que poderão
esclarecer as pessoas sobre qualquer dúvida de natureza técnica,
formal. Muito obrigado.

Com a palavra, o Deputado Cláudio Vignatti.
Palavras do Deputado Federal Cláudio Vignatti

Boa tarde a todos e a todas. Quero saudar o José Maranhão - aliás,
está cheio de Josés na Mesa -, Presidente da Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional,
essa Comissão única do Congresso Nacional, que junta, de forma
permanente, a Câmara e o Senado no trabalho anual do Congresso; o
Nárcio Rodrigues, que, além de ser 1º-Vice-Presidente da Câmara dos
Deputados, também é Vice-Presidente do Congresso Nacional,
mineiro da região de Frutal, que eu e o Nárcio conhecemos bem; o
José Pimentel, do Ceará, relator do Orçamento, que tem feito um
trabalho fantástico; o Zé Maia, representando aqui a Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, Presidente da Comissão de Fiscalização
Financeira do Estado, em nome de quem agradeço a acolhida da
Assembléia e de todos os Deputados Estaduais; o eminente Deputado
Federal Rafael Guerra, que tem lutado muito pela Frente Parlamentar
da Saúde, setor tão importante, e hoje tem a incumbência de tudo que
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traduziu na luta do Parlamento, em âmbito nacional; o Deputado
Federal Miguel Corrêa Jr., membro da Comissão de Orçamento, novo,
estreante da bancada jovem de Minas em Brasília; o Deputado
Federal Gilmar Machado, em homenagem e reconhecimento - o
Nárcio o fez aqui, com toda a precisão - ao seu trabalho brilhante na
Comissão de Orçamento do ano passado, e temos sentido que o
trabalho brilhante do José Maranhão é uma continuidade desse
trabalho fantástico. Portanto, o nosso reconhecimento ao, hoje, Vice-
Líder do Governo na Câmara dos Deputados.

Saúdo também o Humberto Souto, que veio aqui, mas foi embora. É
importante dizer que ele lutou para trazer a audiência para cá, com
seu jeito incisivo de ser. Parece-me que hoje tinha uma cirurgia a
fazer. Ele dizia que, se pudesse, passaria por aqui. Acredito ser esse
o motivo da sua ausência.

Minha saudação aos Deputados Federais Fábio Ramalho, o
Fabinho, que ontem, à noite, depois de 1 hora da manhã - a reunião
foi quase até as 3 horas -, proporcionou-nos um lanche especial, com
uma carne-de-sol; Aldair Cunha, meu amigo também; Maria do Carmo
Lara, velha militante, Deputada de muitos mandatos e de muitas lutas
por Minas Gerais; e Jô Moraes.

Acredito ter saudado a todos os Deputados Federais. De qualquer
forma, eu os saúdo, bem como a todos os Deputados Estaduais
presentes.

É com grande alegria que temos a responsabilidade, delegada ao
Congresso Nacional, da relatoria do PPA. A cada quatro anos a
responsabilidade é do Senado Federal; nos quatro anos seguintes, da
Câmara dos Deputados. Desta vez coube à Câmara dos Deputados
essa responsabilidade. Essa delegação da relatoria foi destinada a
mim, assim como coube ao Deputado Pimentel este ano a relatoria do
Orçamento. Estamos fazendo esse trabalho de forma conjunta no
Brasil, por meio dessas audiências regionais, articuladas por nosso
Presidente da Comissão de Orçamento, com conhecimento vasto
dessa área e que tem dirigido muito bem os trabalhos dessas
audiências públicas. Refiro-me ao Senador-Governador José
Maranhão - chamo-o assim -, que tem estado presente nessas
audiências. A sua presença engrandece o trabalho da Comissão e
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traduz o respeito às audiências e aos seminários públicos. Esse
acompanhamento é fundamental.

Farei uma macroexposição do PPA.
Na pasta que cada um recebeu há a política de investimento para

esta região do Brasil. Nela cada um tem o resumo das informações
necessárias para que possa, de repente, fazer sugestões.

Saúdo a população aqui presente, principalmente os movimentos
sociais, na pessoa ilustre da Conceição Maria do Carmo,
representante do Conselho de Segurança Alimentar, lutadora da
agricultura familiar.

De antemão, quero dizer que as sugestões que serão levantadas
hoje, ao microfone ou de forma escrita - isso vale também para a
imprensa presente -, serão depois distribuídas para a grande bancada
dos parlamentares mineiros, a fim de agasalharem algumas dessas
emendas e acolhê-las. Daremos prioridade às que foram levantadas
aqui, neste seminário. Como cada Senador e cada Deputado pode
apresentar dez emendas, teremos de fazer um recorte. Um deles, sem
dúvida nenhuma, é a oportunidade de acolher as sugeridas aqui, no
seminário, a fim de valorizar, aliás, este encontro no atendimento às
demandas ao PPA.

O PPA é o plano que define as estratégias, as diretrizes, as metas e
os objetivos de cada esfera do governo para os próximos quatro anos.
Estamos falando dos próximos quatro Orçamentos da República, dos
próximos quatro anos no Brasil em relação à política
macroeconômica, social, estrutural e de seguridade social. É isso que
define o PPA.

Ele traduz a orientação de iniciativa prática, capaz de gerar o
desenvolvimento com crescimento, associado à redução das
desigualdades sociais e regionais, à promoção da igualdade de
gênero, raça, etnia, manutenção sustentada da estabilidade fiscal e de
preços no Brasil.

O próximo PPA, como vocês estão acompanhando, tem um
investimento de grande monta. São R$3.580.000.000.000,00 de
investimento, distribuídos da seguinte forma: em 2008,
R$800.000.000.000,00; em 2009, R$872.000.000.000,00; em 2010,
R$930.000.000.000,00; e em 2011, R$981.000.000.000,00, para os
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próximos quatro anos da República.
Como cabe ao Governador deste Estado, como coube aos Prefeitos

deste mandato e do passado, como cabe aos Deputados desta
Assembléia Legislativa, haverá a definição do PPA para os próximos
quatro anos no Brasil. Sejam os próximos três anos para este
Governador, para a Casa Legislativa e para o Presidente da
República, e para o próximo Presidente da República, e para o
próximo Governador. Um ano do próximo governo, que é o PPA e o
Orçamento, que elaborarmos para o próximo mandato, também em
âmbito nacional.

Os R$3.580.000.000.000,00 estão distribuídos, de forma geral, da
seguinte maneira: fiscal e seguridade social, R$2.353.000.000.000,00;
investimentos das estatais, R$253.600.000.000,00; renúncia fiscal,
R$1.800.000.000,00; plano de dispêndio global, R$12.700.000.000,00;
fundos, R$138.700.000.000,00; agências oficiais de crédito,
R$704.500.000.000,00; parcerias PPPs, R$104.700.000.000,00.

Recursos por áreas: na administração, 4%; na infra-estrutura, 20%;
na defesa e segurança, 5%; nas áreas sociais, 28%; no setor
produtivo, 36%; nas demais agrupadas, 7%.

A energia terá o maior investimento da história do Brasil, nos
próximos quatro anos. A energia terá 75% do investimento de infra-
estrutura, R$288.500.000.000,00; o urbanismo, 4%,
R$16.100.000.000,00; o saneamento, 5%, R$20.000.000.000,00; o
transporte, 14%, R$55.700.000.000,00; a comunicação, 2%,
R$7.800.000.000,00.

O PPA tem como macroobjetivos: promover a inclusão social e a
redução da desigualdade social; promover o crescimento econômico,
ambientalmente sustentável, com geração de emprego e distribuição
de renda; proporcionar o acesso da população brasileira à educação e
ao conhecimento, com eqüidade, qualidade e valorização da
diversidade; fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e
etnia, e a cidadania, com transparência, diálogo social e garantia dos
direitos humanos; implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora
no território nacional; reduzir as desigualdades regionais, a partir das
potencialidades locais do território nacional; fortalecer a inserção
soberana internacional e a integração sul-americana; elevar a
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competitividade do sistema econômico e da inovação tecnológica;
promover um ambiente social pacífico e garantir a integralidade dos
cidadãos; promover o acesso, com qualidade, à seguridade social,
sob a perspectiva da universalização e da eqüidade, assegurando seu
caráter democrático e de descentralização.

As três agendas macroestrurantes do PPA, encaminhadas ao
Congresso Nacional, estão assim definidas: primeiro, no Plano de
Desenvolvimento da Educação no Brasil, anunciado no começo do
ano. Temos uma seqüência de governo, uma seqüência de ações. O
PPA vira uma seqüência de ações. Quando há um governo novo, não
é diferente do governo do Estado. Há uma seqüência de ações.
Quando há um governo novo, a cada quatro anos, existe uma nova
articulação de ações.

Então uma agenda é o Plano de Desenvolvimento da Educação; a
outra é a Agenda Social, conhecida pelo povo brasileiro, que é a
agenda principal dos primeiros quatro anos do PPA anterior, da
governabilidade do Presidente Lula; a outra é o Plano de Aceleração
do Crescimento, que vem para o interior do PPA. Todo parque
nacional, traduzido em suas obras, nos seus investimentos, nas suas
políticas de crescimento econômico social, é trazido para o seio do
PPA nacional.

Na questão da educação, as agendas são divididas da seguinte
forma: aumentar a qualidade da educação básica no Brasil; reduzir a
taxa de analfabetismo; aprimorar e ampliar a rede de ensino
profissionalizante e tecnológico em nível nacional; ampliar e
democratizar o acesso ao ensino superior no Brasil.

Vejamos o total de recursos distribuídos, na tabela, referentes a
investimento em educação: o Brasil Escolarizado está com
R$22.100.000.000,00; Qualidade na Escola, com
R$8.900.000.000,00; Desenvolvimento Educacional, com
R$500.000.000,00; e Educação para Diversidade e Cidadania, com
R$1.100.000.000,00, totalizando-se R$32.600.000.000,00. O Brasil
Alfabetizado, Educação de Jovens e Adultos, com
R$2.800.000.000,00; Desenvolvimento da Educação Profissional e
Tecnológica, com R$5.600.000.000,00; Brasil Universitário, com
R$15.500.000.000,00; Desenvolvimento da Pós-Graduação e
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Pesquisa Científica, com R$4.800.000.000,00.
Para os próximos quatro anos, temos um investimento na educação

de cerca de R$20.000.000.000,00 a mais, ou seja, acima do preceito
constitucional exigido no Brasil.

Quero dizer-lhes que, investindo-se na educação dessa forma, isto
é, se cumprido esse investimento nos próximos quatro anos, vamos
atingir aquilo com que os educadores sempre sonharam: aumentar a
participação de 1% no PIB da educação nos próximos quatro anos.
Trata-se de um investimento extraordinário. Juntando-se os recursos
de várias áreas, garante-se essa oportunidade, como o Fundeb vai
garanti-la ao Brasil.

É importante discutir a universidade. Vocês possuem 12
universidades federais. Aliás, é o Estado que tem o maior número de
universidades federais do Brasil. Então discutir o acesso à
universidade é importante, mas nos esquecemos de que, da juventude
brasileira - temos hoje 48 milhões de jovens no Brasil, somos o 3º país
em quantidade de jovens no mundo -, apenas 33% concluem o ensino
médio. Portanto, é importante também nos preocuparmos com o
ensino básico e fundamental.

Todo o investimento do Fundeb, tendo em vista a universalidade da
educação desde a creche até o ensino médio, passa a dar nova
dinâmica à escolarização, à oportunidade de acesso à escola.
Todavia, não podemos nos esquecer de novos investimentos no
sistema universitário brasileiro, seja por meio do ProUni, seja por
intermédio da ampliação de vagas universitárias no PPA: temos a
oportunidade de fazer aumentar em 100% o número de vagas, nos
próximos quatro anos. Trata-se de dobrar as vagas públicas federais
oferecidas no ensino superior.

Aqui temos um pouco da distribuição dos investimentos por área de
que acabei de falar. Falamos no investimento maior que vem
justamente para a área da educação básica, com vistas a atender à
demanda.

Não vou falar de todos os investimentos nas áreas sociais, mas
quero citar um aspecto. Quanto à questão de gênero, é a primeira vez
que o Brasil investe esse montante. Traz para o centro do debate a
Secretaria da Mulher, em nível nacional, traduzindo essa discussão
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importante para o Brasil em aplicação de recursos orçamentários. Há
também uma demanda importante: coloca-se o Pronasci no centro do
PPA. Trata-se de um programa de segurança anunciado no Brasil, o
qual abrange a questão das bolsas e da capacitação de policiais em
todo o País.

Ainda na agenda social, temos recursos do Bolsa-Família, que, nos
próximos quatro anos, continuará com altíssimos investimentos.
Entretanto, de certa forma, não há uma projeção tão alta de
crescimento, visto que está sendo desenvolvida uma estratégia a fim
de continuarmos gerando emprego, distribuindo renda e melhorando a
qualidade de vida das pessoas, para que não seja necessário se
investir tanto no Bolsa-Família. Todavia este continua sendo o
principal programa social deste país, o mais universal e o que conta
com maior investimento, já que, nos próximos quatro anos, a previsão
é de que se invistam R$43.892.000.000,00.

Quero chamar a atenção para a política de juventude. Tive a
oportunidade de coordenar a Frente Parlamentar e sou membro do
Conselho Nacional de Juventude. Hoje, o Deputado Federal
Reginaldo Lopes é o coordenador da Frente Parlamentar de
Juventude. Pela primeira vez, no PPA nacional, dispomos de uma
política de investimento para a juventude. Então, esta é a primeira vez
na história em que temos uma política articulada para a juventude
brasileira e com este volume de recursos, ou seja,
R$7.300.000.000,00.

Quanto aos demais recursos nas áreas sociais, destaco o terceiro,
que é o prosseguimento do investimento estratégico. Um modal de
investimento do governo federal é o investimento na agricultura
familiar nos próximos quatro anos: estão desenhados mais
R$10.000.000.000,00. Neste ano, o financiamento do Pronaf avançou
em mais R$2.000.000.000,00. E, para os próximos quatro anos,
continua um investimento crescente do governo federal no
financiamento, com subsídios em parte dos juros, desse programa
importante. Dessa forma, serão incluídos 2.400.000 contratos novos,
nestes próximos quatro anos, para a agricultura familiar brasileira,
num contingente de mais ou menos 4.500.000 famílias na agricultura
familiar do País.
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Nas áreas do saneamento e da habitação, há um recurso
extraordinário. Deputado Federal Rafael Guerra e pessoal da saúde, o
saneamento é fundamental para a saúde humana. Nos meus 22 anos,
tive a oportunidade de ser Presidente do primeiro Conselho
Deliberativo de Saúde de minha cidade, Chapecó, em Santa Catarina.
O saneamento básico virou uma bandeira muito forte da saúde
brasileira, da sociedade brasileira. Teremos um investimento
extraordinário no saneamento, no Brasil. E, com esses investimentos
previstos para os próximos quatro anos, no Brasil, sem dúvida
nenhuma, teremos a oportunidade de ver uma política pública
construída para o saneamento. São investimentos muito grandes para
o Brasil, divididos entre as regiões, como eu mostro na tabela aqui.
São mais de R$20.000.000.000,00 previstos para o saneamento no
Brasil. Esses recursos dependem essencialmente de projetos a serem
elaborados pelos Municípios e Estados, para tratamento de água e de
esgoto e para a questão do lixo. Teremos oportunidade de construir,
de fato, uma política pública de saneamento nos próximos quatro
anos, no Brasil.

É o investimento que muitas vezes define a construção da política
pública, de uma política continuada para garantir, de fato, o
atendimento às demandas sociais dos Estados brasileiros.

O orçamento previsto e já articulado para a Região Sudeste é este
que vocês estão vendo aí. Para o abastecimento de água, são
R$2.400.000.000,00; para o esgoto sanitário, R$2.500.000.000,00;
para o manejo de água pluvial, R$932.000.000,00; para saneamento
integrado, R$2.500.000.000,00; e, para urbanização e assentamento
precários, R$3.310.000.000,00, num total de R$10.935.300.000,00.

Para os transportes, o PAC traz investimentos estratégicos. Minas
tem contemplada grande parte da sua malha viária. Primeiro, ele inclui
no PPA 4.690km de novas rodovias no Brasil, nos próximos quatro
anos, e traz novamente o debate da reestruturação da malha
ferroviária nacional. Está prevista a expansão da malha ferroviária no
Brasil, com mais 2.110km. E são 18 novas pistas de pouso e
decolagem, reforma e construção de aeroportos e de 17 terminais de
passageiros, conforme previsão do PPA.

Quanto aos principais projetos de Minas Gerais, os Deputados
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Federais lutaram muito pela inclusão de verbas. Principais projetos:
para a adequação do trecho rodoviário no entroncamento das BRs
116, 259 e 451, há R$783.400.000,00; para o apoio à urbanização de
assentamentos precários, há R$456.900.000,00; e para a adequação
do trecho rodoviário Betim-Nova Serrana, na BR-262, há
R$300.000.000,00. Para a manutenção do trecho rodoviário na BR-
040, R$205.000.000,00; para a adequação do trecho rodoviário no
entroncamento da BR-050, no entroncamento da BR-153 e na BR-
363, R$183.000.000,00; e para a manutenção do trecho rodoviário da
BR-153, R$165.000.000,00. Manutenção do trecho rodoviário da BR-
459, R$158.000.000,00. Construção de trecho rodoviário na divisa
entre Minas e Bahia (BR-135), R$137.000.000,00. Manutenção do
trecho Eldorado, no sistema de trem urbano de Belo Horizonte,
R$137.000.000,00. Manutenção de trecho rodoviário da BR-353,
R$134.000.000,00. Manutenção de trecho rodoviário da BR-494,
R$128.000.000.00. Manutenção de trecho rodoviário da BR-262,
R$124.000.000,00.

Aqui também vem a reforma do Aeroporto Internacional Tancredo
Neves, mencionada na fala inicial do Presidente desta Comissão, com
R$50.000.000,00.

Manutenção de trecho rodoviário da BR-251, R$123.000.000,00.
Adequação de trecho rodoviário, no entroncamento das BRs-420 e
424, na BR-040, R$128.000.000,00. Manutenção de trecho rodoviário
da BR-116, R$118.000.000,00. Manutenção de trecho rodoviário da
BR-135, R$108.000.000,00. Manutenção de trecho rodoviário da BR-
365, R$107.000.000,00. Apoio a empreendimentos de saneamento
integrado em assentamentos precários, em Municípios de regiões
metropolitanas ou de regiões integradas de desenvolvimento
econômico e em Municípios com mais de 150 mil habitantes,
R$105.000.000,00. Construção do contorno rodoviário Betim-Ravena,
na BR-381, R$80.000.000,00. Manutenção de trechos rodoviários da
BR-265, R$64.000.000,00. Construção de trechos rodoviários da MG-
170, da BR-491 e da 265, R$50.000.000,000.

Quero dizer que Minas Gerais tem investimentos previstos para os
próximos quatro anos. Há uma parte significativa já orçada para este
ano, do ponto de vista da infra-estrutura. O Estado terá um grande
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investimento em suas rodovias, naquele programa de adequação e
recuperação total das rodovias brasileiras, por parte do governo
federal, nos próximos quatro anos.

O PPA traz, de certa forma, aquilo que vivenciamos neste momento,
que é extremamente otimista do ponto de vista da evolução
econômica. Ele desenha uma evolução econômica extremamente
positiva. O sentimento é pouco nacional, mas ele garante um
crescimento do próprio PIB, com uma média de 5% ao ano, num
cenário otimista, com controle inflacionário muito bom e com uma
estabilidade sem intervenção direta. Mas desenha uma taxa de
câmbio, do ponto de vista estável, nos próximos quatro anos, sem
muita oscilação, corrigindo-se pelos índices inflacionários, chegando a
2,10, em 2011, na taxa de câmbio do Brasil.

Sobre uma questão do cenário macroeconômico, gostaria de
chamar a atenção da imprensa e da sociedade. Quando desenhamos
o cenário macroeconômico, ele reflete, muitas vezes, a própria política
econômica, a estabilidade econômica e fiscal do Brasil. O desenho da
Taxa Selic é extremamente positivo nestes próximos quatro anos,
apesar de estarmos vivendo a menor taxa da nossa história. Mas
todos os olhos do povo brasileiro ainda nos remetem à necessidade
de redução. O PPA e o governo montam essa estratégia de redução
gradativa da Taxa Selic, e, nos próximos quatro anos, no Brasil,
chegaremos a uma taxa real de juros de 3,6 e a uma taxa acumulada,
somada com a inflação anterior, com controle inflacionário, de 4,5. A
essa taxa somamos uma taxa real de 3,86 e uma taxa acumulada de
inflação de 8,54, no final dos próximos quatro anos.

Também nesse sentido, há um aspecto importante, e com certeza o
Pimentel o trata com propriedade no Orçamento deste ano: a
evolução do salário mínimo. Garante uma evolução gradativa, aquilo
que já apontamos na aprovação no Congresso Nacional, seja na
Câmara dos Deputados, seja no Senado Federal. Trata-se de uma
recuperação gradativa do poder de compra, com controle inflacionário,
redução de juros e aumento real do salário mínimo, que tem uma
projeção de R$558,00 para 2011. Toda a projeção real já está
desenhada. É a primeira vez que conseguimos desenhar o
crescimento do salário mínimo no PPA, com aumento real, somando a
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inflação. Nunca o Brasil conseguiu fazer isso.
Falamos recentemente sobre a forma de participação da sociedade.

Instrumentos como seminário, audiência pública, de aproximação com
os Estados são algo novo para o Congresso Nacional. Cada
parlamentar tem o direito de propor 10 emendas individuais ao PPA e
5 emendas de cada Estado, de forma coletiva. O calendário alterado
ontem na Câmara dos Deputados, acordado com os Líderes, remeteu
para o dia 15 o início do prazo, que é de 10 dias, para apresentação
de emendas. As sugestões apresentadas aqui individualmente, de
forma escrita ou pelo microfone, serão emitidas e distribuídas a cada
Deputado e Senador. As que forem acolhidas serão priorizadas no
PPA. Essa é uma maneira de valorizar a participação de vocês neste
seminário e contemplar o entendimento de que o PPA não é tão rígido
como o Orçamento, que determina número de emendas para cada
Deputado e bancada. O relator não precisa necessariamente acatar
as 10, como na LDO, em que nenhuma emenda individual foi acatada.

Daremos prioridade ao atendimento de emendas individuais dessa
forma. Assim, valorizamos a participação da sociedade e facilitamos a
fiscalização da imprensa e o acompanhamento pela sociedade do que
foi contemplado nos levantamentos que Minas Gerais pôde fazer,
naquilo que não foi incluído muitas vezes nas estratégias do PPA para
os próximos quatro anos, de programas finalísticos ou administrativos
do governo federal, como o Bolsa-Família, Deputada Jô Moraes.

Deputados e Senadores têm o poder de criar programas ou
remanejar a oportunidade de criar dentro dos programas que são
subprogramas orçamentários, tornando-os programas. Eles têm, pois,
esse poder, desde que haja justificação técnica apontando a origem
dos recursos e a forma de serem atingidos nos próximos quatro anos
no Brasil. Podem também sugerir emendas nesse sentido.

Não tenho dúvida alguma de que, se conseguirmos cumprir o PPA
nos quatro anos no País, daremos grande salto de qualidade no
modal de infra-estrutura, que tem uma carência com crescimento
previsto de 5%. Empurramos o modal de infra-estrutura, mas o PAC
adianta esse modal, seja nas rodovias, seja nos portos ou nos
aeroportos. Vocês não têm portos, mas nós, em Santa Catarina,
temos. Não há um porto no Brasil que não esteja no PAC, com obras
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novas para garantir o processo exportador e importador; não há um
aeroporto importante que não esteja no PAC; não há uma rodovia que
não esteja no PAC, com restauração e adequação. Isso nunca
aconteceu na história deste país como acontecerá agora, nos
próximos quatro anos, sob o ponto de vista orçamentário.

Com investimentos na política educacional e social nos próximos
quatro anos, daremos, sim, um grande salto de qualidade na
conquista de melhor qualidade de vida, geração de emprego e
distribuição de renda.

Queremos fazer, como relator desse PPA, o melhor relatório
possível, com a acolhida das sugestões da sociedade mineira, com
quem devemos aprender muito, pelo jeito de vocês fazerem política,
valorizando não só a política mineira mas também ouvindo o Brasil
inteiro, para fazer o melhor relatório, com o rosto e com a cara do
povo brasileiro. Só assim faremos um grande Brasil para todos nós.
Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à apresentação
de “slides”.

O Sr. Coordenador dos trabalhos (Senador José Maranhão) - Depois
de ouvir a brilhante exposição do Deputado Cláudio Vignatti, vamos
ouvir a exposição, igualmente brilhante, que será feita pelo Deputado
Federal José Pimentel. Antes, porém, deste Deputado iniciar a sua
exposição, gostaria de lembrar aos presentes que a lista de inscrição
dos oradores continua aberta. Para aqueles que quiserem apresentar
sugestões ao Orçamento, o formulário próprio está com a nossa
consultoria, que poderá orientá-los tecnicamente. Com a palavra, o
Deputado José Pimentel.

Palavras do Deputado Federal José Pimentel
Quero dar uma boa-tarde aos nossos amigos e amigas presentes e

dizer que é uma alegria estar, mais uma vez, na nossa Assembléia
Legislativa de Minas Gerais. Estive aqui em junho, para participar de
uma audiência pública sobre o Simples Nacional.

Quero dar um forte abraço no nosso Senador José Maranhão,
Presidente da nossa Comissão Mista do Orçamento, neste ato
representando o Congresso Nacional, e registrar que essa Comissão,
da qual todos nós também somos membros, sob a sua Presidência,
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tem conseguido votar, religiosamente em dia, os vários projetos de lei
que são apresentados. Isso é fruto da dedicação dos nossos
membros, principalmente pela maneira e pela forma com que o nosso
Presidente José Maranhão conduz os trabalhos. Por isso, Sr.
Senador, Sr. Presidente, parabéns pelo seu trabalho.

Também quero deixar o meu forte abraço ao Cláudio Vignatti, nosso
relator do PPA, e dizer-lhe que, sem planejamento, dificilmente a
sociedade terá a clareza de como este país caminhará nos seus
investimentos, no seu custeio e no seu dia de amanhã. Em suas
mãos, os próximos quatro anos estarão sendo desenhados com a
participação dos 594 congressistas, das nossas Assembléias
Legislativas, do pacto federativo, por meio dos Municípios, dos
Estados e da União, sobretudo com a participação da sociedade
brasileira, que produz riquezas e paga tributos, e por isso deseja um
Brasil mais justo e fraterno.

Ainda quero dar um forte abraço no Rafael Guerra, nosso relator
setorial, e dizer que essa bandeira deverá ser uma das mais exigidas
no ano de 2008, por todo o Congresso Nacional, mas tenho certeza
de que V. Exa., como um forte militante da causa da saúde, fará um
excelente relatório setorial, levando em conta as reivindicações
apresentadas pela sociedade. Vamos fazer o possível para ajudá-lo
no que estiver ao nosso alcance.

O meu abraço também vai para o Miguel Corrêa Jr., esse jovem
Deputado que chegou ao parlamento neste ano de 2007, enquanto eu
lá cheguei em 1995, um pouco mais maduro e com menos cabelo do
que V. Exa. Já são quase 16 anos de caminhada. V. Exa. chegou a
uma comissão que exige muito, mas, como jovem que é, terá muita
energia e experiência e vai nos ajudar bastante nesse debate.

Quero aqui saudar o Deputado Gilmar Machado, Vice-Líder do
Governo, e dizer que o embrião que ele plantou para o Orçamento de
2007, de audiências públicas, agora se torna realidade. Esperamos
que, para o Orçamento de 2009, possamos aprimorar, ainda mais, o
que estamos fazendo neste ano de 2007.

Quero deixar um forte abraço para as Deputadas Maria do Carmo
Lara, cuja experiência como mulher e Prefeita tem ajudado muito o
debate naquela Casa, e Jô Moraes, que ali chegou com sua maneira
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simples e acolhedora de ser e tem-nos ajudado a todos nessa
reflexão, em uma Casa extremamente machista, onde a presença
feminina ainda não chega nem sequer a 10%. Esse é um desafio que
todos precisamos discutir, pois é por meio das políticas públicas,
Maria do Carmo Lara e Jô Moraes, que vamos colaborar para que as
mulheres preencham cada vez mais espaço na política brasileira.
Aproveito para registrar que sou bancário de profissão, sou do Banco
do Brasil, um banco público, e que o primeiro concurso público que
admitiu mulheres naquela instituição secular foi em 1967. Hoje, mais
da metade dos seus servidores são mulheres, muito mais
competentes do que nós, homens, que estamos ali há quase 200
anos. Portanto, Maria do Carmo Lara e Jô Moraes, vocês têm, ao lado
da sociedade brasileira, um grande caminho a construir.

Também quero dar um forte abraço no Odair Cunha, ainda muito
jovem, mas já em seu segundo mandato, ressaltando que, de todas as
bancadas do Congresso Nacional - dos 26 Estados e do Distrito
Federal -, a que tem mais jovem é a de Minas Gerais. Aqui, consegue-
se conjugar a experiência dos que têm juventude acumulada, como é
o caso do nosso Humberto Souto, com a daqueles que estão em
plena juventude, para que a nossa Minas Gerais continue sendo a
síntese da política brasileira.

Deixo ainda um abraço para o Fábio Ramalho, que, com sua
maneira simples de acolher e conversar, está sempre ali, ajudando-
nos, refletindo e debatendo.

Deixei para saudar por último o Nárcio Rodrigues, lembrando que
chegamos juntos àquela Casa e temos participado de várias
comissões do Congresso Nacional e de uma série de atividades
internacionais para reflexão do papel do Congresso Nacional,
aproveitando a experiência de outros países e construindo esse
processo na diversidade, para que amanhã possamos ter um País
mais republicano, como é a vontade de todos nós.

Ainda quero deixar um forte abraço para a Secretária Renata
Vilhena, que aqui esteve, por seu brilhante trabalho, e quero, na sua
pessoa, saudar a todos os que fazem o governo do Estado de Minas
Gerais: o Governador Aécio Neves, o Vice-Governador, o seu
secretariado, os seus cidadãos e seus representantes. Aproveito para
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dar um abraço também nos Deputados André Quintão, que já se
pronunciou hoje; Carlinhos, ainda conosco; Agostinho; Weliton Prado;
Roberto Carvalho e Elisa Costa, nossa Deputada neste debate.

Para começar, quero registrar que, para subsidiar este debate, a
Comissão Mista elaborou uma cartilha, já previamente distribuída, que
é fruto de um conjunto de ações da Consultoria do Congresso
Nacional, composta por servidores da Câmara e do Senado,
ressaltando que naquela Casa temos excelentes funcionários e que é
por isso que conseguimos conduzir um bom debate, uma boa
discussão, e cada vez mais aprimorar o Orçamento da União, para
que haja menos desperdício. Noto que os nossos Consultores fizeram
questão de vir ajudar no debate, esclarecer dúvidas, receber
propostas e, ao mesmo tempo, colher mais informações, para que
nossa Consultoria continue prestando um serviço cada vez melhor ao
Estado nacional e sendo orgulho daqueles que precisam de seu
auxílio e de suas informações na Câmara e no Senado.

Esta cartilha, em sua pág. 10, explicita o montante do Orçamento
Geral da União para 2008: R$1.414.000.000.000,00. A primeira coisa
que nos chama à atenção aqui é que o Orçamento de 2008 é menor
do que o de 2007, que foi de R$1.560.000.000.000,00. Por que isso?

Porque não pagaremos um centavo de juros da dívida pública
externa, em 2008, tendo em vista que as reservas internacionais e os
juros que receberemos pagarão totalmente os juros remanescentes do
restante da dívida externa, que é da ordem de US$62.000.000.000,00,
e ainda permitirão uma receita a mais para o Estado Nacional.

Da mesma maneira, a dívida interna, que em 2006 representou 44%
do produto interno bruto, em 2007 deverá ser reduzida para algo em
torno de 42% do produto interno bruto, e também, como bem
apresentou aqui o nosso relator Vignatti, a baixa taxa de Juros Selic,
em 2008, será menor que a de 2007, o que está permitindo uma
diminuição de R$250.000.000.000,00 do Orçamento de 2007 para o
de 2008; isso permite que tenhamos um pouco mais de recursos para
investir tanto no custeio como nos investimentos do Estado Nacional.

Por isso os investimentos em 2008 são muito mais substanciosos
que os de 2007. Para se ter uma idéia, em 2008, a região Centro-
Oeste vai receber a quantia de R$27.123.000.000,00, o que já faz
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parte das informações repassadas para cada participante deste
seminário. Desse montante, há uma parte específica para
investimentos no Estado e também outra que integra a programação
nacional, e um dos grandes itens da programação nacional é
exatamente a revitalização de todo o Rio São Francisco, todo o seu
processo de saneamento básico e um conjunto de inserções públicas
feitas exatamente desses R$27.000.000.000,00, sendo que
R$11.680.000.000,00 fazem parte de programações nacionais
envolvendo mais de um Estado.

E, no caso concreto de nossa Minas Gerais, o montante de
investimento é da ordem de R$2.550.000.000,00, em 2008. E, além
desses recursos, há toda a participação na programação nacional.
Desse montante, o maior volume irá exatamente para o sistema de
rodovias federais, que era e é um dos graves problemas sempre
apresentados por todos os setores da sociedade mineira, repercutindo
muito fortemente no Congresso Nacional.

Pelos documentos fornecidos, pode-se ver que os investimentos nas
rodovias federais de Minas Gerais, em 2008, representarão
R$1.280.000.000,00. Não existe uma única rodovia federal no nosso
Estado sem aporte de recursos para sua recuperação e sua melhoria
no exercício de 2008, e isso é fruto exatamente do aumento das
receitas do Estado Nacional. Reduzimos a dívida pública, o que nos
permite fazer agora esse grande investimento de R$1.280.000.000,00
nas nossas rodovias.

Uma outra grande demanda que vem, ao longo do tempo, de todo o
território nacional, é a necessidade de investir na educação brasileira.
Tivemos a criação do Fundef, em 1996, que foi muito importante, uma
vez que permitiu a universalização dos estudantes da escola. Agora, a
partir de 2007, cria-se o Fundeb, que integra a escola básica, desde a
pré-escola ao Ensino Fundamental e Médio. Esse é o segundo passo
que damos. E, com esse, temos o chamado Brasil profissionalizado e
o Brasil universitário. O Estado de Minas Gerais, como todos
sabemos, possui 12 universidades, além das escolas técnicas, dos
Cefets e das escolas agrotécnicas. Esse setor da educação federal
estará recebendo, em 2008, R$1.349.000.000,00.

Esse montante de recurso só é inferior ao Orçamento do Estado e
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da Capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Não encontraremos
nenhuma outra unidade da Federação, no Estado de Minas Gerais,
com esse valor de R$1.349.000.000,00, que é a aplicação nas
universidades em 2008.

E aqui, além dos “campi” avançados, o que foi uma forte
reivindicação de toda a bancada federal de Minas Gerais, como muito
bem o Deputado Nárcio Rodrigues, nosso 1º-Vice-Presidente, aqui já
deixou registrado, também há uma forte ação na instalação de Cefets.
São 12 Cefets programados para o Estado de Minas Gerais. Desses
12, seis serão implantados em 2008. Quais são eles? São os de
Ituiutaba, Paracatu, Arinos, Muriaé, Curvelo e Formiga. Em 2009,
como o PPA já contempla, está prevista a implantação de Cefets em
Almenara, Contagem, Governador Valadares e Pirapora. Em 2010,
está previsto para Montes Claros e Araçuaí. Portanto, são 12 Cefets,
além da estrutura federal que aqui já existe e está no Orçamento de
2008-2009-2010. Por isso, a União investirá, só em 2008, no setor
universitário, envolvendo as escolas técnicas, os Cefets e as
universidades. Serão R$1.349.000.000,00 aplicados no conhecimento,
num Estado que já tem um peso muito forte na informação, no
conhecimento, na academia. E precisamos, cada vez mais, estar
fortalecendo isso.

Os Orçamentos da União, até 2007, apresentavam alguns itens e
estrangulamentos. Felizmente, nesse ano de 2008, boa parte deles já
foi resolvida. O primeiro grande tema de debate no Congresso
Nacional era o salário mínimo. A Comissão Mista do Orçamento
dedicava um bom tempo tentando arranjar fontes para um ganho real
no salário mínimo. O acordo firmado, em 2006, entre o Presidente
Lula e as centrais sindicais, que prevê um reajuste anual da inflação
mais o ganho real, que é o crescimento do PIB, na discussão da peça
orçamentária de 2008, e que é feita em 2007, é um tema que não está
na agenda, nem da sociedade nem do Congresso Nacional. Isso
porque ele cumpre exatamente o que as centrais acordaram, com
valor de R$407,33. Esse montante já veio na peça orçamentária. A
Comissão Mista do Orçamento e o Congresso Nacional não terão
mais a necessidade de queimar energia, arranjando fontes para
atender a essa demanda.
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É bom registrar que tínhamos um Deputado Federal, do meu partido
- PT -, o Paulo Paim, que, até 2004, toda semana fazia um discurso
cobrando do Brasil um salário mínimo de US$100,00. Isso também
não faz mais parte do debate nem das caminhadas. Sou sindicalista e,
durante a década de 80 a 90, se, em toda manifestação, não tivesse
uma bandeira cobrando o mínimo de US$100, dizíamos que a
passeata, que a manifestação estava incompleta. Agora já ultrapassa
US$200,00, e precisamos continuar avançando nesses valores para
que, no dia de amanhã, os trabalhadores possam ter uma
remuneração muito melhor.

Um segundo item, que sempre foi objeto de grande debate no
Congresso Nacional, é o cumprimento da Emenda Constitucional nº
29, de que o Deputado Rafael Guerra foi um dos teóricos, um dos que
ajudaram na sua aprovação. A partir de 2004, por determinação dessa
emenda, o orçamento da saúde sempre será o liquidado do ano
anterior, acrescido da inflação mais o crescimento real do PIB. A peça
orçamentária de 2008 traz exatamente esses valores:
R$47.000.000.000,00. Nós, em 2003, no primeiro ano do governo
Lula, investimos R$27.000.000.000,00 na saúde pública brasileira,
que saiu de R$27.000.000.000,00 e, no quinto ano, foi para
R$47.000.000.000,00, o que ainda é muito insuficiente considerada a
demanda do Brasil e aquilo de que o País necessita.

Os mais velhos, como eu, lembram muito bem que, até 1988, só
tinha direito à saúde pública no Brasil quem tinha carteira assinada.
Os demais homens e mulheres deste país só tinham saúde pública
quando uma Santa Casa de Misericórdia conseguia abrir suas portas
para receber esse cidadão. Por isso precisamos ter um olhar
diferenciado para as Santas Casas, porque são tão públicas como o
hospital municipal, o estadual e o federal. Por isso nosso Rafael
Guerra sempre tem abordado esse tema. Daqui a pouco, ele dará
continuidade a essa discussão, pois domina muito bem esse assunto;
ao lado do Pe. José Linhares, do Ceará, faz um bom debate sobre
essa questão e nos tem ensinado muito.

Também temos outro ponto de estrangulamento na saúde, que é o
investimento por ano por habitante. Esse investimento, em 2007,
ainda é diferenciado para cada região, para cada Estado da
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Federação. Temos Estados com investimentos da ordem de R$80,00
e Estados com investimentos que chegam a R$130,00. Da mesma
maneira que o investimento por ano por aluno é uniforme, precisamos
criar as condições para que esse sistema também seja uniforme.
Temos Estados em que 40% da população têm plano de saúde
complementar e 60% dependem diretamente do SUS. Em outras
regiões, 90% da sociedade depende do SUS e apenas 10% tem
previdência complementar.

Nosso relator setorial Rafael Guerra, acho que um dos grandes
desafios para você e para todos nós, da Comissão Mista, será
diminuir essa distância. Sei do seu compromisso com esse debate.
Vamos ajudar a construir uma proposta que diminua essa distância.

Temos também um forte debate sobre a questão fitossanitária, e
nosso Estado de Minas Gerais também contribui na Comissão Mista
do Orçamento com outro relator setorial, que é o Deputado Carlos
Melles. Esta Casa sempre contribui muito com o Congresso Nacional,
que tem feito um forte debate sobre a agricultura familiar e o
agronegócio, deixando claro que tudo isso faz parte das riquezas
nacionais e que existe espaço para a agricultura familiar e para o
agronegócio, que não são excludentes, complementam-se dentro de
um grande projeto de geração de trabalho, geração de riqueza e
crescimento econômico com inclusão social.

Tínhamos outro item de estrangulamento histórico no Orçamento da
União, que é o ressarcimento dos Municípios e dos Estados no que
diz respeito às exportações. É bom lembrar que esta política de ter
zero de impostos sobre a exportação é muito importante. O Brasil está
hoje exportando mais de US$150.000.000.000,00 por ano, fruto dessa
política. Precisamos ter um olhar muito forte sobre a forma de
enfrentar essas questões. O Orçamento de 2008 traz
R$3.900.000.000,00 para iniciar esse debate, e com isso está vindo
uma reforma tributária, para que possamos dar uma maior
tranqüilidade ao pacto federativo no que diz respeito a esses itens
que, historicamente, foram objeto de estrangulamento.

Quero adiantar que essas audiências públicas são muito importantes
para nós, porque recebemos aqui um conjunto de informações e um
olhar mais preciso sobre as questões do Estado e da região.
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Normalmente nós, que estamos em outra região, nem sempre
estamos atentos para essa demanda. Por isso pedimos,
encarecidamente, a quem tiver contribuição que a apresente aqui ou a
encaminhe por meio do sistema, para que a Comissão Mista de
Orçamento receba e possa analisar.

Todas as propostas apresentadas serão encaminhadas aos
Deputados e Deputadas, aos Senadores e Senadoras daquele
Estado, às comissões permanentes que tenham identidade com o
tema, a todos os membros da Comissão Mista de Orçamento do
Congresso Nacional, particularmente aos nossos bravos relatores
setoriais, que são 10, e ao coordenador do processo, que é o relator-
geral da União.

Finalizando, estas experiências que hoje estamos fazendo
caminham no sentido de se construir uma democracia participativa. A
democracia representativa tem um papel importante, mas as
demandas atuais da sociedade brasileira nos exigem e nos cobram
que caminhemos para uma democracia participativa, em que os entes
do pacto federativo, os Municípios, os Estados, a União e os três
Poderes da União - o Legislativo, o Executivo e o Judiciário - tenham
uma identidade maior com a comunidade, com a sociedade e com os
seus anseios.

Por isso, Presidente José Maranhão, parabenizo-o pela forma como
tem conduzido as audiências públicas da Comissão Mista de
Orçamento. Queremos chegar ao dia 18/12/2007 votando o
orçamento no Plenário do Congresso Nacional, para que comecemos
2008 aplicando a verba de R$1.280.000.000,00 para as rodovias de
Minas Gerais, aplicando os recursos do conhecimento e os recursos
orçamentários, para que amanhã possamos ter certeza de que a
execução orçamentária não será mais apenas a parte vinculada do
montante de receitas de R$682.000.000.000,00. O percentual de 91%
é vinculado; nem o Presidente da República, o Congresso Nacional
nem o Poder Judiciário podem mexer nele. Isso é determinação
constitucional. Essa vinculação é exatamente o repasse do Fundo de
Participação dos Municípios, do Fundo de Participação dos Estados, o
custeio de pessoal, o pagamento de previdência, ou seja, as
chamadas obrigações vinculadas.
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O Congresso Nacional, o Poder Judiciário e o Presidente da
República - o Poder Executivo - trabalham 9% do Orçamento da
União. Esses 9% é que temos atrás da sua execução. Se abrirem a
execução orçamentária, 67% da parte obrigatória estão sendo
executados religiosamente, como determina a Constituição brasileira,
sem atraso de nem um centavo. O pagamento dos 9%, que
chamamos de despesas discricionárias, por conta das
recomendações do Tribunal de Contas da União, do Ministério
Público, da Controladoria-Geral da União e da atuação do Congresso
Nacional, é feito sob medição, para não haver mais a situação em que
o repasse prévio do dinheiro é feito e, em seguida, a empresa que
ganhou a licitação se apropria dos recursos e não executa a obra.

Como sabem, normalmente, o primeiro semestre é destinado à
elaboração do projeto executivo e à solicitação, e, de julho em diante,
a empresa começa a executar a obra. São feitos a medição e o
pagamento. Por isso a porcentagem da execução dos 9% é muito
inferior aos 67% dos 91%, que são transferências obrigatórias.

Estarei à disposição dos presentes para ouvi-los e colher sugestões.
Tudo o que for registrado será transcrito em seguida, para que o
Congresso Nacional possa trabalhar. Boa tarde. É uma grande alegria
estar, mais uma vez, na nossa Minas Gerais.

O Sr. Coordenador dos trabalhos - Em continuação, com a palavra,
o Deputado Federal Miguel Corrêa Jr.

Palavras do Deputado Federal Miguel Corrêa Jr.
Boa tarde a todos. Cumprimento o Senador José Maranhão,

Presidente da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional;
os Deputados Federais José Pimentel, meu querido amigo, professor
e relator do orçamento; Cláudio Vignatti, companheiro e querido
amigo; Rafael Guerra e Gilmar Machado, Vice-Líder do Governo no
Congresso Nacional; a Deputada Federal Jô Moraes; os Deputados
Federais Odair Cunha, companheiro e amigo, e Fábio Ramalho; o
Deputado Estadual Carlin Moura, aqui representando a Assembléia; e
a Deputada Federal Maria do Carmo, nossa jovem e querida amiga. V.
Exa. ficou um pouco brava com a referência de um outro orador, mas
aqui represento, com o Odair, esta sua juventude toda, que, com
certeza, não deixará de ter.
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Sr. Presidente, farei poucos comentários, pois foram muito bem
feitas as explanações dos relatores do orçamento e do PPA. Quero,
no entanto, ressaltar alguns pontos no âmbito da política econômica, o
que reafirma essa proposta nova que o governo inaugura.

Para começar, cito o “slogan” do PPA, que trata a questão como
desenvolvimento com inclusão social e educação de qualidade. Essa
tem sido a lógica dos últimos investimentos do governo federal e de
toda a linha de crescimento econômico que se pretende ter dentro do
País.

Podemos resgatar um pouco isso com um resultado explicitado pela
PNAD, do IBGE, que mostrou claramente o poder da transferência de
renda e como isso transforma a realidade social brasileira, com a
diminuição da desigualdade social. Ressalto diversos programas e
pontos que foram importantíssimos para esse avanço.

Destaco, primeiramente, como houve um aumento do poder de
compra do salário mínimo. Estamos falando do valor real e dessa
crescente que alcançará, até 2010, mais de R$500,00.

Um outro aspecto diz respeito ao Bolsa-Família. Há algum tempo,
ele foi criticado. Hoje percebemos o poder da transferência de renda,
os compromissos reafirmados pela família junto a seus membros e a
possibilidade de emancipação dessa população, que transforma, de
verdade, a realidade que antigamente existia para as pessoas na linha
da pobreza, cujo número era infinitamente superior ao de hoje. Esse
número chegava a 30%; hoje, em 2007, é de aproximadamente 19%.

De 2007 para cá, há uma nova era desses investimentos, qual seja,
a garantia da sustentabilidade econômica. Há continuidade e
manutenção da transferência de renda para investimentos públicos.
Nunca houve um montante tão relevante de recursos públicos sendo
investido não só para garantir a sustentabilidade do crescimento
econômico, mas também para manter os programas que vêm dando
certo. É o que defendemos como política de verdade para uma
população que até então vivia à margem e excluída.

Esses investimentos de infra-estrutura, que aqui foram bem
destacados, incluindo estradas, hidrovias, rodovias e hidrelétricas,
vêm reafirmar a sustentação deste círculo virtuoso que é manter um
crescimento econômico que seja sustentável, mas que também não
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avance a patamares que irão trazer conseqüências, inclusive, ao
nosso meio ambiente - e hoje já enfrentamos alguma dificuldade. Se
tivermos esse cuidado da sustentação com clareza, com certeza,
inverteremos essa situação.

Encerro este breve comentário, Sr. Presidente, dizendo que três
grandes programas têm tido um papel fundamental neste governo
federal. Neste ano, lançamos o Programa de Desenvolvimento da
Educação, que engloba diversos programas junto ao Fundeb e que
trata principalmente da inclusão e da manutenção das turmas na
escola.

De ponta, temos o ProUni, que hoje já traz a possibilidade de 300
mil novas vagas para as pessoas que até então não tinham essa
alternativa de estudo público e governamental, deixando uma margem
de crescimento para alcançar patamares ainda maiores até 2010.

Encerro falando do programa ProJovem. Numa leitura um pouco
mais razoável, pode parecer um programa de simples investimento na
educação e na requalificação, mas é um dos maiores programas de
segurança pública que o governo já lançou. Ele procura resgatar a
juventude, busca sustentar a sua formação acadêmica, qualificando
para o ensino fundamental; trabalha a formação profissional e dá a
garantia de acesso à ação social, com o compromisso de participação
social nos projetos da comunidade, resgatando ali a sua cultura e a
qualidade do investimento, além de garantir uma bolsa de estudos de
R$100,00 para que esse jovem se mantenha no programa, no período
em que estiver estudando, com uma freqüência de 75%.

Encerro, citando o “slogan” do PPA: “Desenvolvimento sim, mas
com inclusão social e educação de qualidade”.

Essa é a rota, a diretriz do governo federal. Não há nenhuma política
de transferência de renda maior que o crescimento econômico, com
taxa de juros baixa, com sustentação pelos investimentos realizados
pela União, com redução do custeio da máquina. Tudo isso garantirá
sustentação, dando o retorno esperado pela sociedade.

Muito obrigado, Sr. Presidente; muito obrigado, autoridades
presentes e imprensa. Boa tarde a todos.

O Sr. Coordenador dos trabalhos - Com a palavra, o Deputado
Federal Rafael Guerra, relator setorial da área de saúde.
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Palavras do Deputado Federal Rafael Guerra
Boa tarde a todos. Queria cumprimentar o Senador José Maranhão,

Presidente da Comissão Mista de Orçamento, pelo trabalho que vem
fazendo e pela realização deste seminário. No ano passado, os
seminários estaduais começaram com o Deputado Federal Gilmar
Machado, que era Presidente da Comissão. Os seminários estaduais
e regionais visam democratizar a discussão do orçamento e aumentar
a participação das entidades e dos representantes de Estados e
Municípios. O Senador José Maranhão atualmente vem conduzindo,
com muita eficiência e equanimidade, nossa Comissão.

Quero cumprimentar o relator-geral do Orçamento, José Pimentel.
Todos fizeram referência a meu nome. Eles me estão dando talvez
muita responsabilidade. Sei que o relator setorial, de certa forma, faz
uma triagem das reivindicações, das demandas e das necessidades,
servindo um pouco de pára-raios para o relator-geral. Trabalharemos
juntos, sem dúvida, e fiquei muito satisfeito ao saber que o relator já
se prontificou a nos ajudar nessa relatoria setorial da saúde.

Cumprimento o Deputado Vignatti, relator do PPA. Temos feito um
trabalho em conjunto dentro da Comissão. A primeira discussão a
concluir será a do PPA, porque esse é fundamental. O Plano
Plurianual tem de listar as ações principais e os programas para que,
posteriormente, o Orçamento possa ser elaborado dentro das
diretrizes do Plano Plurianual. É muito importante essa discussão. Um
relatório preliminar já nos foi apresentado, mas, democraticamente,
ele está aberto às discussões e às emendas. Certamente esse
relatório avançará muito, até com sugestões apresentadas em Minas
Gerais.

Cumprimento, ainda, o Deputado Carlin Moura, que representa esta
Assembléia, assim como o Deputado Federal Miguel Corrêa Jr., nosso
companheiro, a Deputada Jô Moraes, o Fabinho, o Odair e os demais
parlamentares, que aqui já estiveram, mas que precisaram ausentar-
se.

Na verdade, vou falar pouco, pois penso que as atenções têm de se
concentrar mais nas visitas ilustres e importantes, nos três principais
convidados: o Presidente e os relatores. Aliás, não só as atenções
devem ser concentradas neles, mas também as reivindicações. Nesse
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caso, é importante que eles escutem e sintam as necessidades, as
demandas de Minas. A Comissão trouxe sua assessoria a fim de que
receba os encaminhamentos da sociedade e leve propostas para
analisarmos.

Vou falar um pouco sobre a saúde. O Vignatti, o Pimentel e o
Senador José Maranhão muito já falaram a esse respeito, e o fizeram
com muita propriedade. Muito já se falou também acerca da Emenda
nº 29, cuja regulamentação é um pleito fundamental, pois garante o
financiamento e, principalmente, orienta a União, os Estados e os
Municípios a aplicarem corretamente os recursos nas ações e
serviços de saúde. Os valores foram definidos quando ela foi
aprovada, em 2000. A saúde sempre precisa de mais recursos, cujo
aumento já pleiteamos. Entretanto, o mais importante é que os
recursos não sejam utilizados em outros programas paralelos.
Portanto, a regulamentação é fundamental para orientar a União, os
Estados e os Municípios, bem como para orientar aqueles que vão
promover a fiscalização: Câmara dos Vereadores, Conselhos
Municipais, Estaduais e Nacional de Saúde e Tribunal de Contas da
União.

Afinal, que medida deveria ser tomada com quem não cumprisse
corretamente as determinações? Até hoje, há sempre dúvida quanto a
alguma demanda; há reclamações. A própria Frente Parlamentar de
Saúde muitas vezes já se dirigiu ao Tribunal de Contas e ao Ministério
Público da União, mas, na verdade, há recomendações, e não
decisões claras, já que a emenda não está regulamentada. Esse é
ponto pacífico.

Quanto ao Estado de Minas Gerais, procurarei trabalhar no
Orçamento, na relatoria setorial, com o objetivo de aperfeiçoar a
saúde. Há dois problemas fundamentais, e o primeiro é a
democratização do acesso. A população tem enorme dificuldade de
acesso ao serviço de saúde, o que ocorre tanto nas Capitais quanto
nas cidades pequenas. Portanto, em todos os locais há dificuldade de
acesso a esse serviço. Sabemos que há filas para se conseguir uma
cirurgia de otorrinolaringologia ou cardíaca. Há pouco tempo, uma
paciente que estava na fila há seis meses faleceu. Então, as
dificuldades de acesso são grandes. Precisamos trabalhar para
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democratizar esse serviço.
Temos de lembrar que muito já se fez, principalmente no que se

refere à atenção básica, com o Programa de Saúde da Família - PSF -
, que deve ser uma das portas de entrada do SUS. Quer dizer, o
paciente que não está demandando o atendimento de urgência deverá
entrar no sistema de saúde pelo PSF. A partir daí, ele poderá ir ao
especialista, ao hospital, a uma policlínica especializada para fazer
exames mais complexos. No entanto, a porta de entrada eletiva é a do
PSF.

A urgência é outro grande ponto de estrangulamento. Esse é mais
grave e naturalmente traz reflexos muito maiores para a população, já
que ou o atendimento de urgência é feito ou o paciente terá uma
seqüela grave ou morrerá. Então, muito já se fez quanto à
democratização do acesso ao serviço de urgência, à organização. O
próprio Samu representou um grande avanço no que se refere ao
atendimento pré-hospitalar, mas a retaguarda hospitalar do Samu é
deficiente. Socorre-se a pessoa. O acidentado, na urgência, é
socorrido a tempo, mas a retaguarda hospitalar não corresponde. A
democratização do acesso é um ponto.

O segundo ponto, que naturalmente reflete nisso tudo, e depende da
Emenda nº 29, é a correção das tabelas do SUS, especialmente em
algumas áreas onde está mais estrangulada. Recentemente, tivemos
o anúncio - não vi a tabela porque foi nesta semana - do reajuste
importante, por exemplo, para o CTI. Todo o mundo sabe, no País,
das dificuldades da terapia intensiva. Em Fortaleza, em Alagoas, na
Paraíba, em Minas Gerais e em todo o Brasil há crise.

Esse reajuste anunciado chega a 60%, ainda insuficiente, mas é um
fôlego que é dado. O reajuste das tabelas é fundamental. No mínimo,
deve haver uma correção das tabelas do SUS igual à correção do
orçamento da saúde, que é pela variação nominal do PIB, de modo
que as pessoas saibam que em um ano o PIB cresceu, houve inflação
e, se a variação nominal do PIB é de 9%, então a tabela do SUS
também deve aumentar em 9%. Pelo menos se tem um plano para o
futuro. Já conversei a respeito disso com o Deputado Vignatti porque
o PPA, que é para quatro anos, pode dar essa sinalização positiva
para o setor.
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A regionalização é outro passo fundamental. Para democratizar o
acesso, precisamos descentralizar, como já foi dito aqui pelos
oradores que me antecederam. A descentralização precisa da
regionalização. Um País que tem mais de 6 mil Municípios não tem
como construir 6 mil sistemas de saúde independentes. Deve haver
integração, parceria e regionalização. Em Minas desenvolvemos muito
os consórcios intermunicipais de saúde, que reúnem Municípios de
uma mesma microrregião. É uma proposta. Agora está sendo
desenvolvido o Pró-Hosp, que também é uma proposta de
regionalização. Esse é também um outro ponto importante.

Concluindo, às vezes as pessoas acham que a área da saúde
reclama e chora muito, tem má gestão e ineficiência. Pode até ter isso
tudo, mas hoje no Brasil o que temos para fazer promoção da saúde,
prevenção e recuperação, assistência e reabilitação, vacina,
endemias, hanseníase, dengue, malária, CTI, transplante é apenas
US$0,70 “per capita” por dia, somando-se os três níveis de governo.
Os recursos da saúde são muito pequenos.

O SUS é uma proposta ambiciosa. Universal, gratuito, integral e com
eqüidade. Para cumprir esse preceito constitucional, temos apenas
US$0,70, que é pouco, mas precisamos lutar para trabalhar para
conseguir mais. Não vou querer constranger e passar do que manda a
Constituição no Orçamento. Não utilizarei essa minha posição para
fazer mais do que é o direito. Não podemos prejudicar os outros
setores do País. Temos de olhar a educação, a segurança e as
estradas. Não constrangerei ultrapassando os meus limites. Como
não vou, como relator, deixar de atender o meu Estado, mas não
deixarei de atender os demais Estados, porque o meu compromisso é
de relator do Orçamento nacional.

Vou procurar trabalhar como o Pimentel, o Senador José Maranhão
e o Vignatti, ou seja, trabalhar em benefício do Estado de Minas e do
País, de uma forma suprapartidária ou apartidária. Temos de trabalhar
em benefício do País.

Mais uma vez, cumprimento o Senador José Maranhão, os membros
da Comissão, meus colegas Deputados. Se me permite, Senador: o
ano já está terminando, que no próximo ano tenhamos uma
participação maior do que a deste ano. Muitas entidades da sociedade
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civil estão aqui, mas acho que poderíamos ter tido maior presença de
Prefeitos e autoridades. Acho que Minas, nesta data de hoje, deixou
escapar uma oportunidade que não deveria ter deixado. No ano que
vem, certamente, vamos trabalhar com mais eficiência para que a
representatividade da sociedade possa colocar as necessidades de
Minas. Muito obrigado.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Coordenador dos debates (Deputado Cláudio Vignatti) - Neste

instante, daremos início à fase de debates. A Presidência informa ao
Plenário que os participantes deverão formular perguntas aos
expositores. As questões poderão ser encaminhadas por escrito ou
oralmente, mediante inscrição prévia. Para que possamos agilizar o
debate, solicitamos aos participantes que fizerem uso do microfone
que se identifiquem, sejam objetivos e sucintos, dispensada a
formalidade das saudações pessoais. Cada participante disporá de
até 3 minutos para fazer a sua intervenção, sendo garantido o mesmo
tempo para as respostas.

Debates
O Sr. Coordenador dos debates - Com a palavra, o Cel. Hermes

Antônio, Diretor de Apoio Logístico do Corpo de Bombeiros de Minas
Gerais.

O Cel. Hermes Antônio - Sr. Presidente, senhores membros da
Mesa, Srs. Deputados, gostaria, em nome do Comandante do Corpo
de Bombeiros de Minas Gerais, de cumprimentar a Comissão Mista do
Orçamento pela iniciativa, agradecer ao Deputado Gilmar Machado o
convite que nos fez, dando-nos oportunidade de apresentar nossa
proposta. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas está presente em 45
Municípios do Estado. Temos tido, nos últimos quatro anos, um aporte
de recursos como nunca houve em nosso Estado, por parte do
Governador Aécio Neves. Quando apresentamos a proposta que
fazemos neste momento para a aquisição de plataformas aéreas e
escadas mecânicas, entendíamos que, com o orçamento que temos
no momento, não seria possível fazer essas aquisições sem
comprometer outros setores da nossa corporação, que também
precisam de aporte de recursos. Portanto, estamos apresentando à
Comissão, Sr. Presidente, a solicitação de aquisição para o Estado de
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Minas Gerais de 17 escadas mecânicas e 6 plataformas aéreas.
Esses equipamentos são empregados em ações e operações de
combate a incêndio em edifícios, edificações verticais altas, mas
principalmente no salvamento de vidas. Minas Gerais, com o aporte
de recursos que tem até o momento, só possui dois desses
equipamentos em funcionamento. O governo do Estado,
recentemente, adquiriu uma plataforma aérea por R$3.000.000,00.
Essa plataforma está aqui na cidade de Belo Horizonte, no entanto
outras cidades também precisam desses equipamentos. Na nossa
proposta, estamos procurando contemplar 19 cidades do Estado de
Minas com 17 escadas e 6 plataformas.

Gostaria de lembrar o acidente aéreo ocorrido em São Paulo,
quando não foi possível salvar a vida das pessoas que estavam
dentro do avião. Aquele acidente só não teve maior número de vítimas
porque, conforme pôde ser visto pela TV, vários equipamentos desses
a que estou me referindo foram levados ao local. Dezenas de pessoas
foram retiradas do prédio com utilização de escadas mecânicas. Não
havia outro meio de retirá-las de lá a não ser com esse equipamento.
Portanto, essa é a nossa proposta, que está sendo encaminhada pelo
Deputado Gilmar Machado. Na oportunidade, solicito o apoio dos
demais parlamentares do Estado de Minas Gerais e também do
Congresso Nacional. Muito obrigado.

O Sr. Coordenador dos debates - Obrigado, Cel. Hermes. Sua
proposta foi bem apadrinhada pelo Deputado Gilmar. Sabemos de sua
articulação nesse processo todo, mas, certamente, sua proposta
também será bem acolhida pela bancada mineira. Com a palavra, a
Deputada Jô Moraes.

A Deputada Federal Jô Moraes - Boa-tarde a todos. É com muita
saudade que ocupo esta tribuna. Deputado Vignatti, vejo aqui o nosso
querido Padre João, representante do povo de Minas, presente em
todas as discussões. Cumprimento a Comissão Mista do Orçamento.

Apesar da presença restrita de participantes aqui, aqueles que nos
escutam, sobretudo nas regiões do Norte de Minas e do
Jequitinhonha, onde a TV Assembléia é aberta, compreenderão, sem
dúvida, o aspecto principal desta audiência pública. Como falamos
aqui na Assembléia, “dize-me onde aplicas o meu dinheiro, e te direi a
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quem serves”.
Sem dúvida alguma, transformar pedagogicamente os dados dá

transparência ao Orçamento. O projeto de Brasil que estamos
construindo é uma contribuição fundamental para a elevação da
compreensão, da consciência do nosso povo e da possibilidade que
ele tem de intervir nesse processo, cobrando, fiscalizando e
participando.

Serei breve porque outras pessoas irão falar. O Senador José
Maranhão citou os desafios do desenvolvimento mineiro. Temos um
nível de desenvolvimento industrial razoável, mas nosso grau de
desigualdade social é elevadíssimo, se compararmos Minas com
outros Estados e levarmos em consideração o seu interior. Temos
algumas prioridades. Sem dúvida, o PPAG e o projeto orçamentário já
apontam para alguns aspectos sobre a infra-estrutura deste país. É
muito importante vermos o volume de recursos que o governo federal
está aplicando nas estradas mineiras.

O segundo aspecto é: como a nossa produção pode agregar valor?
Produzimos matéria-prima, que vai escoando, como o café e o
minério. Depois, compramos café solúvel, peças e equipamentos
vindos de fora. Precisamos ter esse desafio.

Deputados da Comissão Mista, é importante que o povo mineiro
saiba o que consta para Minas no projeto orçamentário deste ano:
modernização e equipamentos da Refinaria Gabriel Passos, em
Betim, R$3.500.000,00; investimentos na Hidrelétrica de Furnas; a
unidade de armazenamento em Uberlândia, que é muito importante; a
terceira etapa de implantação do Projeto Jaíba. Devemos
compreender como é importante que a população mineira conheça os
investimentos que estão sendo previstos para este ano.

Gostaria de dizer que existem duas prioridades, uma delas é a parte
de infra-estrutura dos investimentos. Tomando por base os
investimentos em equipamentos hídricos, a grande maioria deles para
o programa previsto é feita aqui no Estado, nas usinas hidrelétricas de
Minas Gerais. Também é preciso agregar e compreender o quanto de
recursos que o governo federal está trazendo para o nosso Estado.

Para enfrentar a desigualdade, em face dos problemas da
capacitação tecnológica profissional - e vou fazer algumas emendas -,
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a comissão teria de compreender como podemos integrar ou aplicar
um volume maior para essa capacitação. Os nossos operários, muitas
vezes, têm dificuldade de acumular a não-especialização ou
dificuldade de se incorporar na produção, exatamente por conta disso.

O segundo aspecto tem a ver com os pólos turísticos, aliás,
estivemos, hoje, com a Secretária daqui, e Minas Gerais precisa de
investimentos em várias regiões. Não há possibilidade de se obterem
equipamentos industriais e investimentos maiores, e as dificuldades
de transporte também se fazem presentes. Por isso considero que
existem dois pólos, o pólo da qualificação profissional, que é
fundamental, e o pólo de investimentos na área do turismo - a Estrada
Real cria possibilidades para isso, assim como outros espaços, de
várias outras regiões, inclusive na região do Jequitinhonha, onde,
apesar de imperar a miséria, que é muito grande, existem as
cooperativas de mulheres que produzem artesanato e que podem ser
estimuladas.

Para não mais me estender, gostaria de cumprimentar a Comissão
Mista e dizer que é muito importante o seu trabalho, não apenas pelo
resultado da agregação, mas também pela compreensão, neste
momento, da população de Minas sobre as possibilidades de
realização de um desenvolvimento com inclusão social e educação de
qualidade. Obrigada.

O Sr. Coordenador dos debates - Peço desculpas ao Deputado
Federal Odair Cunha, por não lhe ter passado a palavra, já que era o
primeiro orador inscrito. Com a palavra, o Deputado Federal Odair
Cunha.

O Deputado Federal Odair Cunha - Não há problema nenhum nisso,
até porque tive a oportunidade de ouvir a Deputada Jô Moraes, com
muita alegria. Gostaria de saudá-lo e também os outros membros da
Mesa. Serei breve, até porque tenho um outro compromisso na minha
cidade de Boa Esperança, às 20 horas, e daqui até lá são, pelo
menos, umas três horas de carro.

Fundamentalmente, gostaria de fazer dois comentários e duas
sugestões, que julgo importantes. O primeiro comentário diz respeito
ao fato de que precisamos reconhecer o avanço dos investimentos do
governo federal na infra-estrutura rodoviária no nosso Estado. Até que
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esse gigante se movimentasse bem - com o governo do Presidente
Lula, agora, nesse quesito, tem-se movimentado bem -, sofremos
muito com a qualidade das rodovias federais do Estado. Todas as
rodovias federais do Estado têm algum tipo de intervenção: do ponto
de vista de recuperação, de manutenção ou de construção de trecho
novo. É fundamental que, durante todo o governo, esses
investimentos continuem sendo executados.

Em segundo lugar, ilustre relator, Deputado José Pimentel, pessoa
que admiro muito, existe uma questão central para o nosso Estado,
em relação à qual gostaria de chamar a atenção de V. Exa. Em Minas,
existem 853 Municípios, e, quando se pensa em políticas públicas, por
exemplo, é bom lembrar que assistimos agora, nesta semana, a
recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social serem
destinados para regiões metropolitanas.

Não é possível questionar esse critério. Agora, os recursos foram
destinados para Municípios de 50 mil a 150 mil habitantes,
precisamente para habitação de interesse social e urbanização de
áreas de assentamentos precários. A grande parte dos Municípios de
Minas Gerais não estão contemplados. Posso dizer que grande parte
da população do Estado está contemplada, mas não dos Municípios,
porque temos muitos Municípios pequenos, com população abaixo de
50 mil habitantes. Então é preciso que o Orçamento compreenda essa
realidade no nosso Estado, com saneamento e habitação de interesse
social também para Municípios com menos de 50 mil habitantes. Essa
é uma preocupação que tenho.

Quero registrar também que há uma grande mobilização na região
de Passos para a construção do hospital do câncer - não um hospital
novo, mas uma unidade da Santa Casa de Misericórdia de Passos.
Isso é fundamental, porque a sociedade, não só daquele Município
mas de toda a região do entorno de Passos, tem essa preocupação,
porque os tratamentos de radioterapia e quimioterapia são muito
sofridos e muitas vezes têm de ser feitos no Estado de São Paulo.
Então é fundamental que a União aporte também um volume de
recursos para a construção desse processo.

Por último, quero dizer que estamos em um processo - isso estava
comigo e, como Deputado, é evidente, vou apresentar uma emenda
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nesse sentido, mas é fundamental que tenhamos consciência disso -
de revitalização de todo o Lago de Furnas. Todos os Municípios do
Lago de Furnas receberam recursos do governo federal para fazer o
plano diretor e, agora, o projeto de saneamento do lago. Assim, quero
pedir o apoio do Deputado Vignatti, especialmente no PPA, para que,
até 2011, todos os Municípios do Lago de Furnas, ao menos os do
lado mineiro da bacia do Rio Grande, tenham 100% de esgoto
tratados. Já conseguimos recursos para o projeto; agora, precisamos
de mais ou menos R$400.000.000,00, para que aí, sim, o Lago de
Furnas inteiro possa ter todo o seu potencial aproveitado, seja para o
turismo, para a irrigação ou para a geração de energia elétrica.

O Sr. Coordenador dos debates - Na incumbência de coordenar a
Mesa no lugar do Senador José Maranhão, quero dizer que vamos
intercalar as falas de parlamentares com as da sociedade. Mas, como
há aqui uma extensa lista de inscrição da sociedade e queremos que
todos falem, lembrando que precisamos encerrar esta reunião
necessariamente às 18 horas, tendo em vista o horário dos nossos
vôos - marcados pela demanda de trabalho que temos nos dias que
se seguirão -, peço a todos que controlem as suas falas. Com a
palavra, a próxima inscrita, Tereza Guimarães Paes, da Fundação
Benjamin Guimarães - Hospital da Baleia -, a quem peço brevidade na
fala.

A Sra. Tereza Guimarães Paes - Boa-tarde, Sr. Deputado Federal
Cláudio Vignatti, que preside a Mesa, na pessoa de quem
cumprimento os demais parlamentares; demais presentes; o que me
traz aqui são duas crenças. Em primeiro lugar, como cidadã, acredito
na real participação democrática da sociedade na formulação, no
planejamento e na execução do Orçamento.

Em segundo lugar, estou aqui representando a Fundação Benjamin
Guimarães - Hospital da Baleia -, uma fundação absolutamente fiel e
parceira do Estado e do Município no atendimento à saúde pública,
com 90% dos seus serviços prestados ao Sistema Único de Saúde.

Se o critério para a inclusão no Orçamento da União são os
resultados e a eficácia, estou certa de que o pleito do Hospital da
Baleia será atendido. Somos uma instituição conhecida pela eficácia
com que aplicamos nossos parcos recursos. Temos absoluta
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transparência e austeridade em nossa gestão. Nossas contas estão
abertas. Temos um “site”, que os senhores podem visitar e em que,
transparentemente, temos relatadas todas as nossas atividades,
contas, programas e projetos.

Nosso pleito aqui diz respeito à execução do Plano Arquitetônico
Diretor. O estudo foi realizado com verbas do Pró-Hosp. Nosso
hospital é estratégico no Estado, sendo que 40% de seu atendimento
é voltado para o interior. Para os senhores terem idéia do volume do
impacto social do trabalho que realizamos, afirmo que são cerca de
600 mil atendimentos de saúde por ano. No ano passado, atendemos
12 mil crianças.

Esse hospital, há 63 anos, vem trabalhando com muita eficiência e
muita dificuldade, mas não gastarei nosso escasso tempo para falar
do subfinanciamento do SUS. Portanto nosso pleito não é para
custeio, mas para investimento. Nossas dificuldades são muito
grandes, e qualquer aprimoramento, hoje, torna-se impossível diante
da escassez de recursos. Vamos fazer reformas nesses quatro anos,
sendo que aquela referente às duas principais unidades produtivas do
hospital terá um valor total de R$16.000.000,00 - a divisão poderia ser
de R$4.000.000,00 por ano nesse período -, com ganhos muito
importantes na correção de problemas de infra-estrutura de um prédio
que foi construído há muito tempo.

Aí os senhores vêem algumas imagens que mostram o estado
precário em que se encontram muitas das nossas unidades. Faremos
o uso racional do nosso espaço na execução desse plano diretor,
melhorando as condições de trabalho da equipe que, tão
dedicadamente, vem prestando assistência à população carente que
não pode pagar por um plano de saúde. Pretendemos, nessa
execução, a racionalização desse espaço. Este é o exemplo de uma
área reformada com recursos do Estado, antes e depois das obras.

Queremos continuar dando um atendimento digno ao paciente, mas
precisamos de apoio. É essencial para nós a realização dessas obras.
A saúde foi aqui mencionada por alguns dos presentes, entre eles o
Deputado Sampaio, e sabemos como sua situação anda triste em
nosso país. Neste momento em que a classe política está sofrendo
um descrédito, gostaríamos que os parlamentares, membros das
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comissões, pudessem dar uma prova do real papel de representação
das demandas da sociedade, atendendo ao nosso pleito, pois o
grande beneficiário será o povo mineiro, que precisa dessas
instalações e, principalmente, dessa instituição para continuar tendo
sua saúde atendida - e bem atendida - em um hospital de alta
complexidade, que realiza um trabalho enaltecido por todos. Muito
obrigada e boa tarde.

O Sr. Coordenador dos debates - Se puderem disponibilizar essa
apresentação, iremos entregá-la ao relator setorial, Deputado Federal
Rafael Guerra, que é dessa terra, para cuidar disso, e também ao
relator do Orçamento, que nos ajudará, com certeza, nessa questão.
Com a palavra, para sua intervenção, o Deputado Gilmar Machado,
ex-Presidente da comissão, que hoje está em casa.

O Deputado Federal Gilmar Machado - Muito obrigado, Sr.
Presidente e nobres relatores. Quero, em primeiro lugar, agradecer a
oportunidade e à direção da Assembléia Legislativa. Peço ao
Deputado Carlin Moura que leve meu abraço a todos os Deputados
Estaduais. Para mim é uma alegria voltar a esta Casa, que foi minha
escola. Quero saudar os servidores desta Casa, que têm sido tão
eficientes e que me ajudaram, Pimentel, desde o pessoal da
taquigrafia e da comunicação até o pessoal da consultoria. São
realmente pessoas maravilhosas - você deve ter visto o carinho com
que sempre nos recebem aqui, mesmo já estando em Brasília há
algum tempo. Sempre que venho aqui me sinto em casa. Agradeço o
apoio dos servidores, que, com certeza, lhe entregarão toda a
sistematização do que foi apresentado, de forma correta e rápida -
isso é muito bom.

Cumprimento a melhoria que tem sido feita no trabalho que foi
iniciado, de abertura. Como Vice-Líder do Governo, aqui
representando a Senadora Roseana Sarney, digo que queremos dar a
nossa contribuição. O Presidente Lula criou, em fevereiro, um grupo
de trabalho para a implantação do Orçamento Participativo da União.
Hoje já temos o esboço. Esses seminários têm ajudado para que o
governo, no ano que vem, introduza, de vez, o Orçamento
Participativo da União. Esse é um esforço para fazer com que a
população entenda que o Orçamento não é aquela caixa-preta que
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ninguém entende. O Orçamento nada mais é que o imposto que as
pessoas pagam. Assim, elas têm o direito de acompanhar sua
execução e definir suas prioridades. Em Minas, continuaremos
trabalhando.

Deputados José Pimentel e Cláudio Vignatti, como já dizia o poeta
mineiro, Minas são várias. Em Minas temos uma síntese de regiões. A
minha região, o Triângulo Mineiro, tem um grande desenvolvimento,
mas há a região do Vale do Jequitinhonha, que precisa de mais
investimentos. Precisamos, realmente, equilibrar isso, e V. Exa. tem
essa preocupação. V. Exa. é um nordestino que sabe da importância
de enfrentarmos o problema das desigualdades regionais. Em Minas
Gerais, vivemos esse problema. Há algumas regiões que precisam ter
um tratamento diferenciado na hora da divisão.

Por isso queria aqui tratar desta questão, da desigualdade e do
desequilíbrio regionais que precisamos enfrentar. Estive na região do
Leste de Minas, que precisa de um grande desenvolvimento. Em
Mutum, há um grande movimento pelo Cefet, pela escola técnica. Lá
eles sabem que não é possível uma universidade, mas que um centro
tecnológico ajudaria, e muito. Eles têm feito uma grande mobilização,
e vamos trabalhar nesse sentido. Trata-se de uma região que precisa
passar por um novo processo de desenvolvimento.

Entendemos também que a agricultura familiar é, para nós,
fundamental, principalmente no Norte e no Vale do Jequitinhonha,
onde é preciso implementar essas questões. O governo Lula tem feito
grandes investimentos. O que há de duplicação de rodovias no
Triângulo Mineiro é extraordinário. Se Deus quiser, no final do ano que
vem, vamos poder sair de Brasília e chegar a São Paulo por pista
dupla. O Presidente Lula conseguirá realizar a obra. Esse é um
trabalho que está sendo feito. Esse é o PAC que muita gente não está
vendo, mas, se for lá, verá o que está acontecendo.

Precisamos agora fazer esse novo equilíbrio. É necessário que se
continue a investir no Triângulo, mas também é preciso ter esse
equilíbrio. O Jequitinhonha e o Norte de Minas vão precisar muito de
grandes investimentos. Não trabalho muito na região do Norte de
Minas, mas entendo ser fundamental que ele receba maior parte do
investimento que outras regiões, como, por exemplo, a minha, o
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Triângulo. Nosso espírito tem de ser o de trabalhar na democratização
e, principalmente, enfrentar as desigualdades regionais deste país.

V. Exa., que é do Nordeste, sabe muito bem o que estou
apresentando. Minas é uma síntese; aqui vivemos um pouquinho de
tudo. Quero dar a minha contribuição nesse processo para
enfrentarmos os desequilíbrios que vivemos neste país e no nosso
Estado. Muito obrigado.

O Sr. Coordenador dos debates - Deputado Gilmar, com seu
conhecimento acumulado e com uma síntese de conhecimento do
Brasil pelo trabalho que já fez na Presidência da Comissão, V. Exa.
poderá ajudar-nos muito. Mesmo não sendo membro da Comissão
neste ano, como conhece a resolução, já se preservou para ser
membro no ano que vem. Cabe ao PT presidir novamente a Comissão
no ano que vem, e, quem sabe, pode ser um bom nome sugerido -
humilde como sempre e bom mineiro como é. Dizem que tem de
haver rodízio. Está correto.

Há várias pessoas relacionadas. Farei uma consulta rápida às
entidades, para ver quem, de fato, falará. Quem for se manifestar
levante o braço: Eduardo Dumont, da Conab; Conceição da Costa;
Aída Lúcia Ferrari; Rogério, Robson, Cleyce da Silva, Paulo Romano,
Danilo, Armindo dos Santos, Maria Rodrigues, Fátima Rodrigues,
Marizete, Zenilda, Carlos, José Fernandes Pacheco. Essas são as
pessoas inscritas. Se alguém que está contemplado quiser desistir,
não tem problema. Com a palavra, Eduardo Dumont, representante da
Conab, nossa poderosa Conab nacional. Pedimos que seja breve.

O Sr. Eduardo Dumont - Exmo. Presidente, Deputados, Deputadas,
senhores e senhoras, colegas, companheiros, vimos a esta audiência
pública solicitar que sejam destinados para o Programa de Aquisição
de Alimentos da Agricultura Familiar, o PAA, recursos no montante de
R$1.200.000.000,00. Esse número apareceu na Conferência de
Segurança Alimentar Nutricional realizada em Fortaleza, em que
estiveram presentes o Presidente da República, Ministros e vários
segmentos da sociedade que trabalham com agricultura familiar e
segurança alimentar.

Justificamos essa solicitação tendo em vista a importância do PAA
para o fortalecimento da agricultura familiar no Estado de Minas
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Gerais e no Brasil. É um programa que possibilita, numa ponta,
geração de emprego e renda no campo e, na outra, melhoria alimentar
e nutricional de populações em risco social. Conseqüentemente,
estamos assistindo à permanência de agricultores e agricultoras no
campo. Trata-se de um programa de alto desenvolvimento, pois os
benefícios e a renda ficam nos próprios Municípios.

Sr. Presidente, além da solicitação desta audiência pública,
gostaríamos de relatar a situação bastante crítica que vivemos hoje
em relação à falta de recursos para o programa. Como é um programa
estruturante, vem em número crescente. Para citar como exemplo,
Minas Gerais, em 2004, aplicou R$3.000.000,00; em 2005,
R$9.000.000,00; em 2006, R$27.000.000,00. Cada vez que chegamos
a um Município, a expectativa aumenta. Por quê? É como no efeito-
dominó, as pessoas vêem a importância do programa, e,
imediatamente, os Municípios ao redor e a outra comunidade se
incorporam. Dessa forma, todos se organizaram. Hoje, neste exato
momento, em todo o Brasil, a Conab está precisando de
R$199.000.000,00, entretanto está sendo destinada a última parcela
para operarmos com o programa, no valor de R$44.000.000,00. Isso é
para todo o Brasil.

Só Minas Gerais tem uma demanda de R$46.000.000,00 em
carteira. São projetos a que a Conab já deu entrada, homologou e
está esperando recurso. Por trás disso está o agricultor que já pegou
o Pronaf, as famílias que estão precisando do alimento. Uma
comunidade que antes, muitas vezes, alimentava-se apenas de um
engrossado de fubá - nada contra o engrossado de fubá -, hoje passa
a consumir proteínas, verduras, frutas e não quer voltar atrás. Assim,
gostaríamos de enfatizar a necessidade de reforçarmos os recursos
para o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar,
com destino à Conab. Muito obrigado.

O Sr. Coordenador dos debates - Temos que terminar a reunião às
18 horas e tentaremos dar a palavra aos inscritos, limitando o tempo a
2 minutos, para todos poderem falar. É uma maneira democrática e
rápida, pois esse é o tempo permitido. Com a palavra, a Sra.
Conceição Maria do Carmo.

A Sra. Conceição Maria do Carmo - Boa-tarde a todos e a todas.
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Sou da Comissão Regional de Segurança Alimentar, Vertentes I.
Precisamos garantir o recurso para a agricultura familiar no
Orçamento. Os parlamentares não falaram em agricultura familiar. Em
Minas Gerais a maioria das pessoas trabalha com isso, e o Programa
de Aquisição de Alimentos é importantíssimo para nós. Venho de uma
realidade em que tínhamos 20 produtores no projeto, e hoje são 600.
Com o programa, estamos alimentando mais de 20 mil pessoas na
região de Barbacena. Pedimos especial atenção ao PAA. Muitos
parlamentares nem ficam atentos a essa sigla, mas precisamos do
dinheiro para a agricultura familiar, de verdade.

O Sr. Coordenador dos debates - Com a palavra, a Sra. Aída Lúcia
Ferrari, representando o Ministério da Cultura Regional de Belo
Horizonte.

A Sra. Aída Lúcia Ferrari - Boa-tarde a todos os presentes. Em
nome do Gilberto Gil, Ministro da Cultura, que se encontra em viagem
de trabalho nos Estados Unidos, quero agradecer ao Senador José
Maranhão e aos demais membros da Comissão do Plano Plurianual o
convite para a participação neste seminário regional.

Pedimos atenção especial às propostas orçamentárias da cultura,
tendo em vista a dimensão simbólica, social e econômica que a
cultura assume, hoje, em nosso país, como um papel estratégico, no
sentido de um País socialmente mais justo e de afirmação soberana
no mundo. Torna-se imprescindível que União, Estados e Municípios
tenham uma dotação orçamentária compatível com o programa de
atuação da cultura em nosso país.

O PAC Social, Eixo Cultura, a ser lançado em Brasília no próximo
dia 4, só poderá ser realmente executado diante da aprovação das
propostas de emendas orçamentárias solicitadas. O Ministro Gilberto
Gil tem visitado pessoalmente as comissões do Congresso Nacional,
para apresentar suas propostas. É isso. Obrigada pela atenção.

O Sr. Coordenador dos debates - Com a palavra, a Sra. Maria
Christina Rodrigues, da Câmara de Vereadores.

A Sra. Maria Christina Rodrigues - Boa-tarde a todos os heróis que
estão resistindo até esta hora. Estou representando a Vereadora Ana
Paschoal, que mora, há 30 anos, num dos locais de Belo Horizonte
onde as dificuldades, em todos os sentidos, são gritantes: a região
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Nordeste da cidade, Vetor Norte. Ao preenchermos os campos, nossa
solicitação ficou difícil, porque ela se refere à saúde, à educação, à
assistência, ao transporte e à habitação.

Necessitamos de uma ponte numa região da MG-20 que atende a
uma comunidade que precisa desse acesso. São aproximadamente
100 mil pessoas por dia utilizando essa ponte, que, no interior de
Minas, chamamos de pinguela. Por ali passam pessoas que têm
acesso ao trabalho, à saúde, à educação e à cultura. Nossa
solicitação é em torno de R$15.000.000,00. Muito obrigada.

O Sr. Coordenador dos debates - Muito obrigado. Com a palavra, a
Sra. Marizete Amaral Leão, da Associação Comunitária Habitacional 5
de Janeiro, da região Leste de Belo Horizonte.

A Sra. Marizete Amaral Leão - Cumprimento a Mesa e as pessoas
no Plenário. Na verdade, tenho mais de uma sugestão de emendas. A
primeira diz respeito a recursos para saneamento básico e habitação
em aglomerações com maior número de mulheres chefes de famílias,
com filhos menores, em Belo Horizonte e Região Metropolitana,
segundo dados do IBGE. O objetivo é melhorar a qualidade de vida e
saúde dos moradores de periferia da nossa região.

Uma outra emenda seria a destinação de recursos para saúde e
educação e para capacitação de servidores públicos nas três esferas
de governo nas questões de gênero. Muito obrigada.

O Sr. Coordenador dos debates - Parabéns pela objetividade. Com a
palavra, o Sr. José Fernandes Pacheco.

O Sr. José Fernandes Pacheco - Lerei a fim de ser mais objetivo:
“Em 1984, a redemocratização do Brasil fez surgir na sociedade uma
efervescência de movimentos sociais: sindicalistas, igreja
progressista, partidos de esquerda que voltaram à legalidade, etc.
Diante disso, um grupo de professores com o perfil parecido ao do
meu amigo Gilmar Machado perceberam que era necessário criar um
centro de documentação para registrar aquele momento.

Com o passar do tempo, novas frentes de lutas foram surgindo, e o
Cedefes não teve como parar porque novos desafios foram-se
impondo.

O Cedefes agrega antropólogos, sociólogos, historiadores,
geógrafos, agrônomos, engenheiro agrícola e um casal de
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arqueólogos, bem como profissionais de comunicação e de
biblioteconomia. Não é difícil imaginar que, nesses 22 anos,
acumulou-se um acervo volumoso e muito precioso.

Acontece que a maior parte desse material, especialmente a luta da
terra e o material etnográfico da população indígena e quilombola,
está em papel.

Começamos a digitalizar esse material, mas faltou dinheiro. O nosso
pleito é por recursos para digitalizar o acervo etnográfico do Centro de
Documentação Eloy Ferreira da Silva, acervo cuja preciosidade é
reconhecido, aliás, pelas universidades que recorrem a nós para suas
pesquisas”. Muito obrigado.

O Sr. Coordenador dos debates - Muito obrigado. Quero dizer que
tudo isso, como é do conhecimento de vocês, está sendo anotado,
compondo as notas taquigráficas. Estará disponível pelo “site” da
Comissão Mista do Orçamento, bem como pelo da Assembléia
Legislativa do Estado. Com a palavra, a Sra. Fátima Rodrigues,
representante do Seppir.

A Sra. Fátima Rodrigues - Boa-tarde a todos. Cumprimento a Mesa.
Em nome da Ministra Matilde Ribeiro, a Seppir vem aqui apresentar o
apoio a emendas parlamentares de bancada e de comissão, que
relataremos a seguir.

A emenda de bancada é o apoio a iniciativas para a promoção da
igualdade racial. As emendas de comissão que estamos apresentando
são: fomento ao desenvolvimento local para comunidades
remanescentes de quilombos; apoio a conselhos e a organismos
governamentais de promoção da igualdade racial; fomento à
qualificação de afro-descendentes em cidadania, gestão pública e
para o trabalho.

Quero ressaltar que o orçamento da Seppir é um dos mais baixos e
que, no próximo ano, teremos diversas atividades em que há muitas
demandas. No próximo ano, comemoraremos os 120 anos da
abolição da escravatura. Teremos também a implementação do plano
nacional da igualdade racial e a II Conferência da Igualdade Racial.
Estamos acompanhando a implementação da Lei nº 10.639 e temos
muita demanda de apoio à sociedade civil.

Em razão do baixo orçamento da Seppir e dessa grande demanda,
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principalmente para o próximo ano, venho pedir apoio a esta Casa e à
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do
Congresso Nacional.

O Sr. Coordenador dos debates - Há 442 comunidades quilombolas
com indenizações e reassentamentos no Brasil previstos no PPA para
os próximos quatro anos.

Com a palavra, a Sra. Kátia, da Uninegro, que, com certeza, tratará
do assunto na mesma organização.

A Sra. Kátia Valéria dos Santos Silva - Gostaria de cumprimentar os
componentes da Mesa, a Deputada Federal Jô Moraes, o Deputado
Estadual Carlin Moura, assim como toda a plenária, que continua
firme e forte aqui. Gostaria de continuar o assunto porque tenho uma
emenda a apresentar sobre a destinação de recursos para
capacitação e qualificação de mulheres negras, de acordo com as
demandas do mercado de trabalho. A justificativa é corrigir a grande
desigualdade social de acordo com dados apresentados pelos
institutos de pesquisa. Essa é a minha emenda e a minha justificativa.
Obrigada.

O Sr. Coordenador dos debates - Quando combinamos o jogo de
forma coletiva, todos podem falar.

Com a palavra, a Sra. Ivone Mendes, a quem solicito que nos
informe o nome da sua entidade.

A Sra. Ivone  Mendes - Sou  do Movimento Popular da Mulher -
MPM - e da União Brasileira de Mulheres - UBM. Cumprimento todos
os presentes. Não poderia deixar de falar de algumas propostas e de
uma moção. Uma delas é a prevenção e a atenção à violência contra
a mulher, por meio da implantação do juizado de violência da mulher,
uma vez que não se encaminha mais esse tipo de crime aos Juizados
Especiais Criminais, que só resolvem pequenas causas e, portanto, só
estabelecem pequenas penalidades. Assim, precisamos desse juizado
no Brasil inteiro. Outra, a prevenção da morbidade e da mortalidade
feminina, principalmente por causas preveníveis e evitáveis. Nem
mencionarei o aborto, questão polêmica. Amanhã, 28 de setembro,
todo o Brasil, a América Latina e o Caribe estarão em luta pela
descriminalização e pela legalização do aborto, já que o índice é de
um milhão de casos por ano, dos quais 20% vão a óbito.
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Propomos também a proteção ao trabalho e à autonomia das
mulheres, a universalidade da aposentadoria por idade, a reforma das
estruturas políticas formais e a democratização dessas estruturas para
a participação das mulheres, especialmente das pobres e das negras.
A principal proposta é que o PPA seja voltado a questões relativas aos
direitos. Até aqui, falou-se muito em rodovia, obras, saneamento. Que
seja um espaço de participação social nos processos de elaboração,
gestão e controle do próprio PPA, por parte da sociedade civil.
Reconhecemos que as obras são necessárias e que o crescimento do
País é importante, mas esse não pode ocorrer à custa das prioridades
sociais.

O Sr. Coordenador dos debates - Com a palavra, o Sr. Paulo
Romano, Secretário de Agricultura de Minas Gerais. Depois, o
Deputado Padre João vai falar. Aliás, os dois Deputados Estaduais
vão-se pronunciar e encerrar as atividades.

O Secretário Paulo Romano - É uma alegria estar aqui. Também já
estive na Câmara dos Deputados entre 1990 e 1994. Fui colega do
Deputado José Pimentel.

Uma das motivações foi a do nosso conterrâneo, Deputado Carlos
Melles, que está no exterior e é relator da área da agricultura. Sem
extrapolar os 2 minutos, quero dizer que, ele que foi Presidente da
Epamig, que está em fase de franca recuperação, tem demanda
nessa linha específica. Todavia, há duas outras áreas importantes. Na
área de produção, há um conteúdo de sustentabilidade fantástico, e
Minas está querendo liderar o processo: sistemas agrossilvopastoris.
Trata-se da integração entre lavoura, pecuária e floresta, que tem a
ver com a nossa realidade de recuperação ambiental de regiões
extremamente degradadas, sobretudo na Zona da Mata, no Mucuri e
no Rio Doce. Esses programas seriam desenvolvidos pela Emater.

O outro refere-se aos pequenos produtores, à linha da agricultura
familiar: barracões de pequenos produtores para a comercialização de
hortigranjeiros, embalagem no interior. Há um programa especial que
se chama Minas Artesanal. Já está sendo negociada com os
supermercados a instalação de pontos de venda dentro dos
supermercados. Seria a garantia de infra-estrutura para democratizar
o acesso do produtor artesanal, que poderá levar ao supermercado
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farinha, geléia etc. Esse programa já foi iniciado e está indo muito
bem.

Finalmente, na área de saúde animal, que é uma questão muito
séria, o IMA já vem desenvolvendo, junto ao Ministério da Agricultura,
uma programação com vistas a ampliar sua capacidade, até para
assumir aquilo que hoje compete à esfera federal. Essas negociações
já foram iniciadas, mas é preciso terminar a infra-estrutura para
assegurar a qualidade do trabalho.

No mais, quero agradecer a todos e manifestar minha alegria ao
registrar a presença do meu ex-colega Pimentel. Obrigado.

O Sr. Coordenador dos debates - Saúdo o Paulo e, ao mesmo
tempo, quero dizer que o Carlos Melles, conforme justificado, está no
interior. Apesar de sermos de partidos diferentes - não é, Pimentel? -,
temos boa convivência. Construímos, juntos, a Lei Geral das Micro e
Pequenas Empresas, de cuja Comissão Especial ele foi Presidente.
Hoje, o Deputado José Pimentel é Presidente da Frente Parlamentar
Nacional em Defesa da Micro e Pequena Empresa e da
Implementação da Lei Geral. Então, Carlos Melles tem participado
desse processo. Vamos trabalhar com ele para contemplar a
agricultura familiar.

Sou membro da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar do
Estado, que, com certeza, tem um modelo fundiário com maior
concentração da agricultura familiar do Brasil, que é Santa Catarina.
Não dispomos de grande expansão agrícola, mas tudo ali é agricultura
familiar. Há uma grande luta pelo fortalecimento do setor.

Agradeço a vocês. Entramos em um acordo, de modo que todos
puderam falar. Conseguimos, então, fazer tudo conforme acordamos.
Obrigado.

Com a palavra, para seu pronunciamento, o Deputado Padre João.
Depois, passaremos a palavra ao Deputado Carlin, para falar em
nome da Assembléia Legislativa.

O Deputado Padre João - Saúdo os companheiros Vignatti, Pimentel
e Maranhão, o Deputado Carlin Moura e a colega da legislatura
passada, Deputada Jô Moraes.

Rapidamente, reitero o apelo feito pelo Eduardo. O Gilmar Machado
também ressaltou a questão da agricultura familiar, em relação à qual
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já avançamos, sobretudo no que se refere ao acesso a crédito.
Todavia, só teremos êxito em uma política de apoio à agricultura
familiar se avançarmos no PPA, conforme destacou Eduardo Dumont.

O PPA é o governo, por meio da Conab, comprando tudo o que a
agricultura familiar produz e doando para as entidades. Com respeito
aos programas de governo, é o melhor programa do governo Lula. Só
para Minas Gerais, temos uma demanda para este ano de quase
cinqüenta milhões. O que foi disponibilizado até agora não ultrapassa
os setenta milhões para o Brasil. A demanda é grande.

Retifico a página 7, quando se fala do PPA, parece-me que é 113-O.
Fala-se em construção de viaduto rodoviário no Município de Vila
Rica, na BR-040. Na verdade, é no Município de Congonhas, o
viaduto é que se chama Vila Rica. Não conseguimos enxergar esses
recursos no Orçamento, embora isso esteja no PPA.

Companheiro Cláudio Vignatti, o meu susto é ver que, no PPA, na
previsão da produção de energia, o Programa nº 296, só enxergamos
energias termoelétrica, termonuclear, hidrelétrica, mas não
enxergamos nada da agroenergia. Esse é o tema que está na pauta
da ONU, mundialmente. É a produção de energia com a matriz
energética renovável e com uma matriz de fato também limpa.

Não enxergamos aqui nenhuma ação de apoio à agroenergia. Como
avançar? Tivemos hoje, na Casa, uma audiência pública que durou
quase 4 horas para discutir apenas sobre a situação das
microdestilarias no Estado de Minas Gerais. Já temos centenas de
microdestilarias funcionando em Minas Gerais, embora não tenhamos
lei federal. Temos lei estadual, como em São Paulo e em diversos
Estados, de incentivo e de apoio às microdestilarias. Na legislatura
passada, salvo engano, tivemos oito projetos na Câmara dos
Deputados, mas todos foram engavetados, não sei por quê. Não
conseguimos ver avanço na linha de agroenergia.

O nosso grande apelo, o nosso grito é para termos uma ação nessa
linha de agroenergia. Parece-me que estamos na contramão da
história e do momento. Só de Minas Gerais, camarada Jô Moraes, dos
Vales do Jequitinhonha e do Mucuri e do Norte de Minas, há 200 mil
trabalhadores no Estado de São Paulo, neste momento. A safra está-
se encerrando. É um escândalo em uma área de Minas Gerais. Mas,



1612

com as microdestilarias instaladas nessas áreas, evitaremos essa
migração, garantindo renda. No que se refere às agroindústrias,
devemos agregar valor ao que se produz, para que a pessoa, o
agricultor familiar não seja um mero produtor de matéria-prima. Ao
invés de ter um trabalho semi-escravo em outros Estados, ele poderá
produzir uma energia de fato limpa, que respeita o meio ambiente e é
de grande alcance social e econômico. Muito obrigado.

O Sr. Coordenador dos trabalhos (Senador José Maranhão) - Todos
aqueles que já foram nominados aqui, especialmente o relator José
Pimentel e o nosso relator do PPA, que têm feito um trabalho
extraordinário, tornaram acessíveis, nos debates que temos
empreendido, às pessoas presentes todos os meandros do PPA do
País para o Orçamento de 2008-2011. Posso dizer que somos muito
gratos pela forma simpática com que fomos recebidos. Levo a certeza
de que agora esta Comissão conhece melhor a realidade
socioeconômica e política de Minas Gerais, do seu povo e das suas
entidades representativas na sociedade. Muito obrigado a todos.

O Sr. Presidente (Deputado Carlin Moura) - A Assembléia
Legislativa de Minas Gerais agradece as honrosas presenças do
Senador José Maranhão, do Deputado Vignatti, do Deputado José
Pimentel, da grande bancada federal de Minas Gerais, da Deputada
Jô Moraes, da Deputada Maria do Carmo Lara, do Deputado Odair
Cunha, do Deputado Miguel Corrêa Jr., do Deputado Gilmar Machado,
Fabinho Ramalho, conhecido em nossa região como Fabinho
Liderança, grande Deputado de Malacacheta; e agradece ainda a
presença de Rafael Guerra, da Comissão de Saúde, e do Deputado
Humberto Souto. Para nós, da Assembléia Legislativa, é motivo de
grande prazer poder recebê-los. Queremos também agradecer, de
forma especial, a presença do público e das lideranças comunitárias
do nosso Estado, que tanto abrilhantaram esta audiência pública.

Devemos compreender que, se pudéssemos graduar a legislação,
diria que a legislação orçamentária talvez fosse a mais importante. Por
meio dela, definimos o rumo do dinheiro a ser aplicado. E a
participação popular, por meio das audiências públicas, é de
fundamental importância para que os investimentos saiam em sintonia
com a população. Nesse sentido, as duas Comissões estão de
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parabéns.
Quero aproveitar a oportunidade para tecer alguns comentários.

Como os convidados não lembraram da importância dos
investimentos na área do esporte, quero lembrar o programa Minas
Olímpica, da Secretaria de Esportes de Minas Gerais, do nosso
colega Deputado Gustavo Corrêa. É fundamental que esse programa,
por meio de equipamentos esportivos nas escolas públicas, esteja
presente. É importante também a construção de centros regionais de
esporte, ginásios desportivos, para que possamos dar oportunidade à
nossa juventude de trilhar o caminho do esporte, da cultura e da
educação, e não outros caminhos diferentes.

Quero salientar, dentro da visão do Presidente Lula de implementar
o desenvolvimento com distribuição de renda e valorização da
educação, a expansão do “campus” da UFMG, especialmente para a
Região Metropolitana de Belo Horizonte, principalmente nas duas
cidades operárias de Betim e Contagem. Achamos que seria de
fundamental importância que esse “campus” pudesse ser expandido,
porque ali há uma população que tem a UFMG como grande
referência. Da mesma forma, achamos importante a construção da
Universidade Federal do Vale do Rio Doce, que hoje tem uma
carência muito grande, precisando muito desses investimentos.
Pensamos ser fundamentais essas emendas, principalmente a
sugestão de cada um de vocês.

O parlamento brasileiro está de parabéns. Muito se divulga o lado
ruim da notícia, mas pouco se divulga o lado bom. O lado bom do
parlamento, o lado bom do Legislativo é muito maior que o lado ruim.
A prova está no brilhante trabalho que Deputados e Senadores vêm
desenvolvendo. Não é à toa que o Brasil hoje vive um momento muito
positivo, por meio do nosso Presidente, da colaboração do nosso
Congresso Nacional e da sociedade civil.

A todos que participaram o nosso muito obrigado. Em nome da
Assembléia Legislativa, parabenizamos todos os presentes.
Aguardamos a próxima visita do nosso Senador. Espero que seja
breve.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente (Deputado Carlin Moura) - Estão reabertos os
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nossos trabalhos ordinários.
2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a
Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Leitura de Comunicações
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Assuntos Municipais, de Direitos Humanos, de Educação e do
Trabalho (2), cujo teor foi publicado na edição anterior.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião especial de
terça-feira, dia 2 de outubro, às 9 horas, nos termos dos editais de
convocação, bem como para a reunião ordinária na mesma data, às
14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada
será publicada na edição do dia 2/10/2007.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 38ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/9/2007

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Exibição de vídeo - Palavras do Sr. Florian Augusto
Coutinho Madruga - Agradecimentos - Palavras do Sr. Alaôr Messias
Marques Júnior - Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - Roberto Carvalho - Alencar da

Silveira Jr. - Almir Paraca - Gilberto Abramo - Luiz Tadeu Leite -
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Wander Borges - Weliton Prado.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 20h15min,
declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado Almir Paraca, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.
Deputado Francisco Caminha, 2º-Vice-Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado do Ceará, e Deputado Roberto Carvalho; a
Exma. Sra. Deputada Cida Borghetti, 4ª-Secretária da Assembléia
Legislativa do Estado do Paraná; e os Exmos. Srs. Deputado Joares
Ponticelli, Presidente da Escola do Legislativo da Assembléia
Legislativa do Estado de Santa Catarina, Florian Augusto Coutinho
Madruga, Presidente da Associação Brasileira das Escolas do
Legislativo - Abel -, e Alaôr Messias Marques Júnior, Gerente-Geral da
Escola do Legislativo.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença do Exmo. Sr. Vereador José

Antônio Gouveia, Presidente da Câmara Municipal de Viçosa, e da
Exma. Sra. Vereadora Ana Pascoal, da Câmara Municipal de Belo
Horizonte.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião à realização, por solicitação do

Colégio de Líderes, de homenagem à Escola do Legislativo da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, pelo transcurso de
seus 15 anos de criação, e à abertura do X Encontro da Associação
Brasileira das Escolas do Legislativo - Abel.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeo
O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo
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institucional elaborado em comemoração aos 15 anos da Escola do
Legislativo da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

(- Por problemas técnicos, o vídeo foi exibido ao final da reunião.)
Palavras do Sr. Florian Augusto Coutinho Madruga

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, Deputado Alberto Pinto Coelho, em cujo nome saúdo todos os
demais membros da Mesa; senhores dirigentes de Escolas do
Legislativo de todo o Brasil aqui presentes; Srs. Deputados; Sras.
Deputadas; Srs. Vereadores; Sras. Vereadoras; colegas da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais; meus senhores e minhas
senhoras.

“Os militares, o clero, / os meirinhos, os fidalgos que os conheciam
das ruas, / das igrejas e do teatro, / das lojas dos mercadores / e até
da sala do Paço; / e as donas mais as donzelas / que nunca o tinham
mirado, / os meninos e os ciganos, / as mulatas e os escravos, / os
cirurgiões e os algebristas, / leprosos e encarangados, e aqueles que
foram doentes / e que ele havia curado / - agora estão vendo ao
longe, de longe escutando o passo / do Alferes que vai à forca, /
levando ao peito o baraço, / levando no pensamento / caras, palavras
e fatos: / as promessas, as mentiras, / línguas vis, amigos falsos, /
coronéis contrabandistas, / ermitões e potentados, / estalagens,
vozes, sombras, / adeuses, rios, cavalos...”

São versos de Cecília Meireles, da sua obra “Romanceiro da
Inconfidência”, relatando, no capítulo “Do Caminho da Forca”, o
calvário de Tiradentes.

Sr. Presidente, a terra de Tiradentes, as Minas Gerais, recebe,
engalanada, nesta noite, em sua Assembléia Legislativa, dirigentes da
Escolas do Legislativo e de Contas de todo o Brasil, para comemorar
os 15 anos de criação da Escola do Legislativo de Minas Gerais e
para sediar o X Encontro da Associação Brasileira das Escolas do
Legislativo e de Contas.

O sonho de Joaquim José da Silva Xavier, nosso maior herói, de
sermos uma pátria livre e soberana, materializa-se hoje, neste
Plenário iluminado, palco de tantas glórias do povo mineiro e coração
pulsante do Poder Legislativo; poder em que, segundo o Presidente
José Sarney, a Nação começou.
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A Escola do Legislativo de Minas, Sr. Presidente, foi a primeira luz
que se acendeu após a Constituinte de 1988, que, com muita lucidez
dos constituintes, gravou, em seu art. 39, § 2º: criem-se escolas de
governo nos três níveis dos Poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário; capacitem-se os servidores públicos, para que possam ter
uma carreira funcional; tornem-se profissionais; enfim, sirvam à
sociedade para a qual prestam seus serviços.

Foi em Minas que esse dispositivo constitucional começou a ser
cumprido e, num espaço de 15 anos, vemos hoje, Sr. Presidente, que
a semente plantada em solo mineiro se espraiou por todo o chão
brasileiro.

Com o surgimento da Associação Brasileira das Escolas do
Legislativo e de Contas, em 2003, na cidade inventada por outro
mineiro - o Presidente mais querido de toda a história brasileira, o
grande Juscelino Kubitschek -, um grupo de servidores do Poder
Legislativo - muitos deles aqui presentes -, inspirado no sonho de
Tiradentes, deu corpo a essa entidade, com a finalidade de cumprir a
Constituição brasileira, estimulando a criação de Escolas do
Legislativo e de Contas, congregando-as em torno de um projeto, que
é o de capacitar, treinar, reciclar, formar quadros de talentos humanos
para administrar o Poder Legislativo, entendendo-se como tal as
casas legislativas e de contas municipais, estaduais e federal.

Quatro anos passados, a Abel está presente em todos os 26
Estados, no Distrito Federal e em vários Municípios. Somos, hoje,
exatamente 50 Escolas do Legislativo e de Contas em todo o País.
Seguimos a luz da Escola do Legislativo de Minas Gerais, como os
Reis Magos seguiram a estrela-guia, e estamos chegando, como
quem pretende cumprir a caminhada das mil léguas, passo a passo,
às 5.654 casas legislativas brasileiras.

Temos duas bandeiras, Sr. Presidente: a da valorização dos
servidores do Legislativo, por meio da capacitação, para que assim
possam melhor assessorar os parlamentares e atender
competentemente o cidadão; e a da ética, para que o Poder
Legislativo tenha o respeito de toda a sociedade. Nossa convicção é
de alcançarmos nossos objetivos, porque temos a certeza de
contarmos com o apoio de V. Exas., Presidentes de casas legislativas,
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homens públicos com a visão de estadistas, como têm demonstrado à
frente do Parlamento nacional. Especialmente V. Exa., Deputado
Alberto Pinto Coelho, que preside esta Assembléia Legislativa e o
Colégio de Presidentes de Assembléias Legislativas do Brasil,
prestigiando as Escolas do Legislativo e de Contas, como ocorreu no
último encontro desse Colégio na cidade de Vitória, Capital capixaba,
no mês passado.

Nesta data tão significativa, quando a Escola do Legislativo de
Minas Gerais completa seus primeiros 15 anos, cumprimento Alaôr
Messias Marques Júnior, seu Gerente-Geral e 1º-Vice-Presidente da
Abel, profissional da maior competência e dedicaçâo à nobre causa da
educação no Legislativo, e, em seu nome, cumprimento toda a equipe
de colaboradores da Escola do Legislativo, motivo de orgulho não só
para a Assembléia de Minas, mas para todos que trabalhamos em
Escolas do Legislativo e de Contas.

Agradecemos a V. Exa. a generosidade de ter permitido a realização
do X Encontro da Abel nas instalações da Assembléia e pela
receptividade mineira com que nos acolheu nesta linda Belo
Horizonte.

Encerro. Comecei com uma grande poeta, Cecília Meirelles, e
termino com um grande poeta, Carlos Drummond de Andrade:

“Minas não é palavra montanhosa. / É palavra abissal. Minas é
dentro e fundo. / As montanhas escondem o que é Minas. / No alto
mais celeste, subterrânea, / É galeria vertical varando o ferro / Para
chegar ninguém sabe onde. / Ninguém sabe Minas. A pedra / O buriti /
A carranca / O nevoeiro / O raio / Selam a verdade primeira, sepultada
em eras geológicas de sonho. / Só mineiros sabem. E não dizem nem
a si mesmos o irrevelável segredo chamado Minas”. Muito obrigado.

Agradecimentos
O locutor - A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e a

Associação Brasileira das Escolas do Legislativo agradecem o
inestimável apoio dado pela Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Indústria e pelo Instituto de Educação Continuada
da PUC Minas para a realização do X Encontro da Abel.

Palavras do Sr. Alaôr Messias Marques Júnior
Exmo. Sr. Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, na pessoa de
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quem cumprimento todos os Deputados aqui presentes, do nosso
Estado e dos Estados que nos visitam - Paraná, Ceará e Santa
Catarina -; demais colegas de todas as Assembléias, Câmaras
Municipais, Tribunais de Contas; colegas; servidores da Assembléia e
de outros órgãos do Estado, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça;
todos, enfim, meus amigos que estão nos prestigiando, o meu
caloroso boa-noite, em nome da Escola do Legislativo, que aqui
recebe todos vocês, não só para a comemoração dos 15 anos, mas
para a abertura do encontro das Escolas do Legislativo, o X Encontro
da Abel. Falar desses 15 anos da Escola do Legislativo é uma tarefa
extremamente complexa, que demoraria muito mais tempo do que o
que me propus a falar aqui, até para não cansarmos demais os
nossos convidados. Vocês já tiveram oportunidade de conhecer a
Escola de Minas, principalmente o pessoal das outras escolas, pois, a
cada encontro que realizamos, estou sempre falando, e normalmente
muito. Vocês já estão um pouco cansados de me ouvir falar sobre a
Escola de Minas. Não me aterei às atividades, ao que fazemos, até
porque isso será objeto das nossas discussões ao longo do encontro,
nos próximos dois dias. Do que já foi dito da Escola do Legislativo,
nesta noite, queria reforçar que tudo o que fazemos um pouquinho -
capacitação, reflexão, pesquisa, apoio a agentes políticos e públicos,
apoio a Municípios, cidadania, estudantes, parlamento jovem,
parcerias, integração -, tudo isso faz parte de um universo que
estamos chamando de educação legislativa e que nós, envolvidos
nessas instituições, principalmente como dirigentes, coordenadores e
condutores, sabemos do desafio, mas também da satisfação que esse
trabalho nos proporciona. A minha fala se baseará muito mais no
testemunho pessoal dessa responsabilidade e, ao mesmo tempo, do
prazer, do orgulho que nos dá estar à frente da Escola do Legislativo,
principalmente pela condição de ser a pioneira do País e de, hoje,
completar 15 anos. Ao falar desse testemunho, obviamente falamos
muito mais com o coração, a paixão e o sentimento do que com
números, dados e história. Lembro-me da fala do Hipólito hoje, na
inauguração da exposição dos 15 anos da Escola, sobre a sua
experiência ao assumir essa responsabilidade, no início da iniciativa
da Assembléia de Minas. Comecei a pensar na minha situação,
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quando fui convidado para assumir, há seis anos, a Escola do
Legislativo. Para mim, claramente, foi motivo de novidade, desafio,
preocupação, porque não tinha experiência nessa área. Mas propus-
me a ser mais um a assentar os tijolos e tentar manter essas paredes
de pé e, quiçá, fazer com que elas crescessem cada vez mais. Esse
mundo foi desvendando-se para mim como Diretor da Escola a cada
atividade, a cada projeto, a cada parceria, a cada idéia. Como a Ruth
mencionou na leitura de trecho da exposição, a infinidade de
possibilidades e oportunidades que o trabalho da Escola do
Legislativo nos abre faz com que esse mundo não tenha limite, não
tenha tamanho. Tem-se uma proposta, um objetivo, mas um objetivo
amplo o suficiente para contemplar tudo o que podemos trazer como
contribuição, não apenas para as nossas instituições, mas para a
sociedade como um todo, em termos de cidadania, de participação, de
consciência política e cidadã. Essa responsabilidade, embora
preocupante de início, foi transformando-se. Isso me parece ser
normal com todas as pessoas que trabalham nas Escolas do
Legislativo. A realidade vai transformando-se em paixão, missão,
compromisso, vontade, emoção, muito mais do que o fazer diário, o
que essa tarefa nos remete de grandeza e realização. Então, esse
esforço foi transcendendo cada vez mais a obrigação e a rotina,
principalmente por sinalizar com possibilidades que nós, atuando
através das escolas, temos de contribuir para algo que vai muito além
da nossa função na Casa Legislativa, dentro da Escola, que é a
construção de um mundo mais justo, de um mundo mais coerente
com os nossos desejos e com as nossas vontades. Parece muito
grande, parece muito exagerado, muito ilimitado pensar que o trabalho
da Escola do Legislativo possa, de alguma maneira, mudar a
sociedade, mas acho que todos nós que trabalhamos nas escolas
temos esse sentimento, não deixamos de acreditar a cada momento
que, pedacinho por pedacinho, estamos fazendo alguma coisa com
esse objetivo, que pode demorar, mas podemos estar contribuindo de
alguma maneira. Refiro-me ao papel da Escola do Legislativo como
uma via de mão dupla. Trabalhamos no âmbito da Casa Legislativa,
seja em nossas próprias instituições, seja nas instituições parceiras,
como as Câmaras Municipais, tentando construir um corpo
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parlamentar e técnico condizente com as expectativas e com as
aspirações da sociedade. Ao mesmo tempo, somos nós que vamos
até a sociedade, a fim de tirá-la da apatia, a fim de tirá-la da
indiferença em relação aos poderes públicos, a fim de trazê-la mais
para perto do parlamento, procurando não só essa aproximação,
como também fazendo com que as instituições e o cidadão sejam
merecedores uns dos outros.

Isso é um pouco de tudo o que vimos fazendo ao longo desse
tempo. Ao mesmo tempo em que se trata de um projeto muito amplo,
até utópico, obviamente temos consciência de que é um processo
lento e gradual, que depende de mudança de mentalidade, que não é
simplesmente pela nossa vontade, pela nossa atuação pontual que
essas mudanças vão-se concretizar. Nossa contribuição está levando-
nos a fazer com que isso chegue mais próximo. Através de cada ação,
de cada pessoa, de cada resultado, estamos sempre colocando novos
tijolos na construção desse futuro que é desejado por todos nós.
Antes de passar para alguns agradecimentos, vou-me permitir citar
um trecho da leitura feita pela Ruth, nossa coordenadora pedagógica,
que, embora não tenha sido citado antes, é de autoria da própria, que
sente mais do que ninguém essa missão que todos nós, em casas
legislativas, temos a responsabilidade de assumir. O trecho, usado no
convite para a solenidade de hoje, diz que “educar para a democracia
é preparar para o que não está pronto, para o que está por vir, para o
que se constrói no fazer diário e na reflexão comprometida com a
superação dos conflitos, por meio da participação, do diálogo e da
construção do consenso. É estar atento aos interesses contraditórios
de todas as esferas sociais e enfrentar as divergências com
seriedade, respeito e espírito público”. Acho que essa frase que
escolhemos para tirar do texto da exposição e colocar no convite
sintetiza muito desse nosso sentimento, dessa nossa vontade e
paixão em relação ao trabalho das escolas. Agora me resta, em nome
da Escola e de toda a equipe que está aqui - há uma bancada de
servidores da Escola ali no fundo -, agradecer a todos, não só aos que
se encontram na Escola hoje, mas a todos os que, de alguma
maneira, contribuíram para o trabalho e para o sucesso dessa
iniciativa ao longo desses 15 anos. Vou-me permitir citar
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especialmente os Deputados da Casa, não só o Presidente Alberto
Pinto Coelho e o Deputado Roberto Carvalho mas toda a Casa - não
só os Deputados atuais como também os anteriores -, que sempre
reconheceram, valorizaram e apoiaram as iniciativas da Escola do
Legislativo. Digo isso como apoio às outras escolas que estão aqui.
Desde a criação da Abel, acompanhamos as dificuldades de vários
Estados na consolidação de suas escolas. Esse apoio é fundamental
e é conquistado, vem na medida em que esse trabalho vai sendo feito
e vai apresentando resultados. Tenham fé e persistência que as
coisas acontecem.

Queria agradecer a toda a equipe da Escola, aos servidores antigos,
na pessoa do nosso Prof. Antônio Geraldo, nosso mestre que está
aqui presente, que até hoje sempre nos honra com seu conhecimento,
com sua verve pedagógica; aos ex-dirigentes, que já foram
homenageados hoje pelo trabalho sólido e consistente que realizaram
e que facilitaram muito minha responsabilidade ao assumir a Escola
do Legislativo; aos demais setores da Assembléia aqui representados
por alguns Diretores, Gerentes-Gerais, colegas que fazem tornar
realidade tudo aquilo que a Escola pensa, crê e é. Dependemos
essencialmente de vocês para fazer tudo que fazemos. Então, nosso
muito obrigado a vocês também; aos alunos, estudantes, professores,
colegas, o Lucas, nosso garoto propaganda do Projeto Parlamento
Jovem, servidores públicos, Vereadores, representantes das Câmaras
Municipais que são nossas parceiras hoje no Estado de Minas Gerais,
num esforço que tem aumentado em todo o País, levar essa
preocupação também às Câmaras Municipais, e a outras instituições
parceiras, como as universidades, a PUC Minas, cujos representantes
são nossos parceiros em vários projetos; órgãos públicos que
constituem conosco a rede de escolas de aperfeiçoamento de
servidores do Estado de Minas Gerais, colegas do Tribunal de Contas
e do Tribunal de Justiça aqui presentes. Todos ajudam a dar
sustentação e viabilidade aos projetos da Escola do Legislativo.
Destacaria, nesse aspecto, a Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Indústria, que já foi mencionada aqui a título de
agradecimento, e a PUC Minas, por meio do Instituto de Educação
Continuada, que estão apoiando a realização deste Encontro da Abel.
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Finalmente agradeço à Abel, ao nosso Presidente Florian Madruga e a
todos os colegas aqui presentes, de outras Escolas do Tribunal de
Contas e do Legislativo, que aceitaram nosso convite para este
encontro, em Belo Horizonte. Há quatro anos me cobram a realização
deste encontro aqui em Belo Horizonte. Tudo chega um dia. Queria
agradecer a todos vocês a troca de experiências, o crescimento
mútuo. Somos testemunhas de que esse crescimento compartilhado
entre nós valoriza, dá sustentação e força ao trabalho de cada um e à
idéia, ao conceito e à proposta da Escola do Legislativo. O Florian já
mencionou o resultado que este trabalho teve em todo o País, a partir
da criação da Abel.

Gostaria de falar também a vocês que estão aqui hoje, chegando
para o nosso encontro das escolas - não para as instituições, mas
para as pessoas -, que, ao longo desse tempo, tornamo-nos amigos,
companheiros, colegas, e isso é tão ou mais importante que
compartilhar experiências, projetos e sonhos. Conhecemo-nos hoje
como irmãos, espalhados por todo este país, o que para nós é uma
honra muito grande. É um prazer imenso, de coração, ter vocês aqui.
Estou emocionado.

Queria agradecer também aos representantes das outras
Assembléias e dar-lhes nossas boas-vindas. A nossa expectativa é
que a participação de vocês no encontro das escolas seja muito
proveitosa e que sua estada em Belo Horizonte seja o mais prazerosa
possível. Cuidaremos disso com todo o carinho.

Para concluir, queria simplesmente falar que fica para todos nós,
que estamos comemorando esses 15 anos da Escola do Legislativo, o
desafio de fazer com que esse sonho aumente, espalhe-se e cresça
cada vez mais. Todos nós aqui presentes temos consciência disso e
responsabilidade nisso: criar não só a Escola do Legislativo, mas
também essa sociedade que desejamos.

Sonhos e desejos, ainda que vividos com paixão, como falei,
buscados com toda essa perseverança, estão muitas vezes próximos
da utopia. E aí encerrarei com uma citação que a Ruth gosta muito de
fazer e pela qual sou apaixonado. Terei de contar primeiro que ela fez
uma palestra na inauguração da Câmara-Escola de Viçosa. Ao falar
sobre o trabalho das escolas para os Vereadores que estavam lá,
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todos da equipe da Escola que estavam assistindo choraram, para
vocês terem uma idéia de como foi emocionante. E achei mais bonito
o Vereador que chegou, ao final, e lhe disse: “Você falou tão bonito.
Não entendi nada, mas deu para perceber que estava muito bonito”. E
ela encerrou essa apresentação com uma frase do poema do Eduardo
Galeano sobre utopia, que diz: “Ela está no horizonte, me aproximo
dois passos, ela se afasta dois passos; caminho dez passos, e o
horizonte se afasta dez passos; por mais que eu caminhe, jamais a
alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso: para nos fazer
caminhar”. Muito obrigado.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Coral da Assembléia

Legislativa, que, sob a regência do maestro Guilherme Bragança,
apresentará as seguintes músicas: “Moon River” e “Carinhoso”.

- Procede-se à apresentação musical.
Palavras do Sr. Presidente

Renovando a ilustre presença do Deputado Francisco Caminha, 2º-
Vice-Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Ceará;
Deputada Cida Borghetti, 4a-Secretária da Assembléia Legislativa do
Estado do Paraná; Joares Ponticelli, Deputado Estadual por Santa
Catarina, meu companheiro de partido; Florian Augusto Coutinho
Madruga, Presidente da Associação Brasileira das Escolas do
Legislativo; Alaôr Messias Marques Júnior, Gerente-Geral da Escola
do Legislativo, nosso companheiro de Assembléia, desejo estender os
cumprimentos a todos os componentes da Escola do Legislativo da
Assembléia do Estado de Minas Gerais, bem como aos dirigentes das
Escolas do Legislativo de outros Estados, que também abrilhantam e
muito, com sua presença e participação neste encontro.

A comemoração dos 15 anos de existência da Escola do Legislativo,
parte fundamental do esforço da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais na construção de uma cidadania democrática, nos leva à
reflexão sobre o pensamento de Rousseau: “A pátria não subsiste
sem liberdade, nem a liberdade sem a virtude, nem a virtude sem os
cidadãos”.

Democracia significa, no Brasil de hoje, a consolidação dos direitos
políticos da cidadania pela prática das virtudes republicanas e
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democráticas. Entre as virtudes republicanas, destacam-se o respeito
ao bem público e a responsabilidade no exercício do poder. Como
virtudes democráticas, salientam-se o amor à igualdade e a aceitação
da vontade da maioria, mas com respeito aos direitos das minorias.

Liberdade, cidadania, virtudes republicanas e democráticas
constituem a base de uma visão da educação como processo de
inserção social, privilegiado pelo regime democrático.

Num cenário de mudanças profundas, tributário da Constituição de
1988, que devolveu às Assembléias Estaduais atribuições cortadas
pelo regime militar, surgiu a Escola do Legislativo.

No bojo de uma modernização institucional que procurava aproximar
o Legislativo Estadual da sociedade, a escola nasceu em 1982 para
oferecer cursos, seminários e debates para a formação continuada e o
aperfeiçoamento do corpo técnico da Assembléia, além de atividades
destinadas aos parlamentares e ao público externo.

A necessidade de um órgão educativo para o aprimoramento
democrático da própria instituição resultou na criação de uma escola
pioneira no Brasil e hoje referência para os demais Legislativos
Estaduais.

Do mesmo modo, tornou-se um modelo para as Câmaras
Municipais, pela excelência na formação de legisladores e assessores
legislativos.

Capacitando parlamentares, assessores e servidores para uma
melhor atuação no âmbito do Poder Legislativo, a Escola, também se
abrindo ao público em geral e desenvolvendo, com jovens estudantes,
atividades de educação para a cidadania, vem contribuindo para o
aprimoramento da interlocução entre a sociedade civil e a Assembléia,
sobretudo na formulação das leis que orientam as políticas públicas.

A Escola do Legislativo é hoje um instrumento imprescindível para
esta Casa, ao consolidar a formação, em todos os níveis, de
verdadeiros cidadãos, pela disseminação das virtudes democráticas e
republicanas.

Quando a verdadeira democracia carateriza-se pela participação
ativa dos cidadãos na vida pública, considerados não apenas como
titulares de direito mas também como criadores de novos direitos,
temos o dever de contribuir para a formação de um cidadão
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qualificado. Pela educação e a participação social, cada cidadão pode
tornar-se um governante, mesmo sem ter um cargo formal. O
importante é sentir sua vida integrada a um todo social para o qual
contribui com suas ações, suas opiniões e sua participação nas
múltiplas instâncias do tecido social.

Importante agente da educação para a democracia, a Escola do
Legislativo merece hoje, na comemoração de seus 15 anos, o respeito
e a admiração não apenas do povo mineiro, como também de todos
os brasileiros, já que é hoje uma instituição cujo trabalho alcança
reflexos nacionais.

É assim que, na seqüência desta homenagem, estamos
promovendo o X Encontro da Associação Brasileira das Escolas do
Legislativo, discutindo o tema “Ética Pública e Democracia - o Papel
da Educação Legislativa”.

Aos idealizadores e aos que tiveram a decisão política dessa
importante escola de cidadania, à atual equipe da Escola e a todas
aquelas que a antecederam, pelo esforço, seriedade e aplicação de
todos os servidores que carregam a bandeira da escola e da
educação, nosso comovido agradecimento. Muito obrigado!

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta aos convidados os

agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da
convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 27, às 14 horas,
com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 60ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/9/2007

Presidência dos Deputados Doutor Viana e Tiago Ulisses
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Chamada para a recomposição de quórum;
existência de número regimental para a continuação dos trabalhos -
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 1.547/2007;
aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 469/2007;
aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno,
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do Projeto de Lei nº 669/2007; aprovação - Discussão, em 2º turno, do
Projeto de Lei nº 1.084/2007; aprovação - Discussão, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 709/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 -
Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.111/2007; aprovação -
Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.129/2007, aprovação
na forma do Substitutivo nº 1 - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto  Pinto  Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Dinis

Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes -
Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio -
Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio
Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos
Sávio - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fahim
Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo
Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -
Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça -
Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo
Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso -
Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sebastião Costa -
Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé
Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
Ata

- O Deputado Ademir Lucas, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)
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2ª Fase
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a
discussão e votação da matéria constante na pauta, uma vez que não
há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta

reunião o Veto Total à Proposição de Lei nº 17.830 e as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 19 e 22/2007, apreciados na reunião
extraordinária realizada ontem, à noite, e o Projeto de Lei
Complementar nº 27/2007, que, na referida reunião, recebeu
substitutivo e emendas e foi devolvido à Comissão de Fiscalização
Financeira, para parecer.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância das matérias

constantes na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Bráulio Braz) - ( - Faz a chamada.).
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 34 Deputados, que,

somados aos 5 em comissões, totalizam 39 parlamentares, número
suficiente para a continuação dos trabalhos.

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 1.547/2007,
da Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica regime especial
de tributação concedido ao setor de torrefação e moagem de café, nos
termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26/12/75. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão
de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 469/2007, do Deputado
Gustavo Corrêa, que dispõe sobre a utilização de madeira apreendida
no Estado para a construção de habitações populares e dá outras
providências. A Comissão de Transporte opina pela aprovação do
projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
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encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º
turno, o Projeto de Lei nº 469/2007 na forma do vencido em 1º turno.
À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 669/2007, do Deputado
Gilberto Abramo, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município
de Itaúna o imóvel que menciona. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.084/2007, do
Deputado Jayro Lessa, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Nova Módica o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À
Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 709/2007, do Deputado
Padre João, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao
Município de Viçosa o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº
1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de
Lei nº 709/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de
Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.111/2007, do
Deputado Tiago Ulisses, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Cambuquira o imóvel que especifica. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
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discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À
Comissão de Fiscalização Financeira.

O Sr. Presidente (Deputado Tiago Ulisses) - Discussão, em 1º turno,
do Projeto de Lei nº 1.129/2007, do Deputado Doutor Viana, que
autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Curvelo o
imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de
Lei nº 1.129/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de
Fiscalização Financeira.

Encerramento
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a

Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a
ordem do dia já publicada, e para a reunião especial também de hoje,
às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

19/9/2007
Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Carlos Mosconi, Hely Tarqüínio, Carlos Pimenta, Doutor Rinaldo e
Ruy Muniz, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados Sebastião Helvécio e Fahim Sawan. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Hely Tarquínio, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
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a debater questões relativas a exames de investigação de paternidade
e comunica o recebimento da seguinte correspondência: convite do
Reitor da Unifenas e do Prefeito Municipal de Belo Horizonte, para o
ato de assinatura de convênio entre a Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte e a Universidade Unifenas, no dia 20, às 10 horas. A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. José
Maria Borges, assessor especial da Secretaria de Saúde; Beatriz de
Lourdes Souza, Coordenadora da Promotoria Declaratória de
Paternidade; Bruno Lombardi, Defensor Público; Sandra Maria da
Silva, Promotora de Justiça da Comarca de Uberaba; Mariana
Salazar, Secretária de Planejamento e Gestão do Conselho dos
Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais, que são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
ao Deputado Fahim Sawan, autor do requerimento que deu origem ao
debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião
e passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos
Deputados João Leite , em que solicita seja encaminhada à Secretaria
de Saúde ofício a fim de que seja averiguada denúncia, com graves
consequências à saúde da população do Município de Caparaó-
Fazenda Cristo Rei -, de uso abusivo de agrotóxicos por fazendeiros
locais; Fahim Sawan, em que solicita seja realizada audiência pública
desta Comissão, em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos,
para ampliar a discussão sobre a questão da investigação de
paternidade; Ruy Muniz (2) em que solicita seja enviado ofício ao
Secretário de Saúde pleiteando o credenciamento de laboratórios no
interior do Estado para realizar a coleta de material para exame de
investigação de paternidade, sob a orientação do Nupad. Solicita,
ainda, que seja garantida a realização do exame mencionado no
interior do Estado e na Região Metropolitana de Belo Horizonte, de
forma proporcional às respectivas demandas e populações; solicita
também que esta Comissão envie manifestação de aplauso à Sra.
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Beatriz de Lourdes Souza, Coordenadora da Promotoria Declaratória
pelo trabalho humanitário desenvolvido nos casos em que atua; dos
Deputados Hely Tarqüínio, Ruy Muniz e Fahim Sawan, em que
pleiteiam seja enviado ofício ao Secretário de Saúde solicitando a
realização de mutirão para atender a demanda de aproximamente 10
mil exames, eliminando, dessa forma, a atual fila existente no
Judiciário. Para tanto, solicitam seja feita a previsão orçamentária de
aproximadamente R$2.000.000,00, para garantir o direito à filiação,
considerado fundamental; Fahim Sawan e Carlos Mosconi, em que
solicitam seja realizada audiência pública desta Comissão, em
conjunto com a Comissão de Direitos Humanos, para ampliar a
discussão sobre a questão da investigação de paternidade; Carlos
Pimenta, em que solicita seja enviado ofício ao Secretário de Saúde,
encaminhando documentação sobre o sistema de saúde da Espanha,
obtida em viagem técnica desta Comissão. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos
convidados e do público em geral, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de setembro de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Hely Tarqüínio - Carlos Pimenta - Ruy

Muniz - Elisa Costa.
ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/9/2007
Às 15h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e o Deputado Antônio Carlos Arantes, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Jayro
Lessa e Carlin Moura. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Elisa Costa, declara aberta a reunião e, com base no art.
120, inciso III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a discutir sobre o intenso fluxo de trabalhadores
brasileiros para o exterior, em busca de oportunidades de trabalho,
suas causas e conseqüências, em especial para a região do Vale do
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Rio Doce, e a criação de medidas para minimizar os efeitos da
emigração. A Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais foram designados os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nºs 1.457, 1.475, 1.508/2007 (Deputado Walter
Tosta); 985, 1.277, 1.485/2007 (Deputado Domingos Sávio); 571,
1.506/2007 (Deputada Elisa Costa); 1.308, 1.474, 1.490/2007
(Deputado Antônio Carlos Arantes), todos em turno único. A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs: Prof.
Weber Soares, Pesquisador da Faculdade de Geociências da UFMG;
Prof. Roberto Nascimento, Pesquisador do Cedeplar - Plano de
Integração da UFMG no Vale do Jequitinhonha; Profª Sueli Siqueira,
Pesquisadora do Núcleo de Estudos Multidisciplinar sobre
Desenvolvimento Regional da Univale; Antônio Carlos Linhares
Borges, Coordenador do Centro de Informação, Apoio e Amparo à
Família e ao Trabalhador no Exterior - Ciatt; Júlio Maria de Souza,
Prefeito Municipal de Gonzaga; Matozinhos Antônio da Silva, Maria
Otoni de Menezes, Giovani da Silva, respectivamente, pai, mãe e
irmão de Jean Charles de Menezes; Amarildo Barbosa e Erionaldo
Mendonça da Silva, emigrantes, que são convidados a tomar assento
à mesa. A Presidência, na condição de autora do requerimento que
motivou a reunião tece suas considerações iniciais. Logo após, passa
a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e demais
presentes, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de setembro de 2007.
Rosângela Reis, Presidente - Elisa Costa - Antônio Carlos Arantes -

Walter Tosta.
ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/9/2007
Às 16h3min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Weliton Prado, Ronaldo Magalhães, Ademir Lucas e Wander Borges,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
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Presidente, Deputado Weliton Prado, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ademir Lucas,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e
comunica o recebimento de correspondência publicadas no “Diário do
Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofício do Sr.
Antônio Hélio Silva, Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça,
e comunicação da Deputada Elisa Costa (15/9/2007). Passa-se à 2ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nºs 1.103, 1.106, 1.107, 1.117 e 1.124/2007. Passa-se
à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é
aprovado requerimento do Deputado Weliton Prado, em que solicita
seja realizada reunião conjunta com a Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária para debater a renovação do contrato
celebrado entre o Estado de Minas Gerais e o Banco Itaú, em
especial, a possíveis irregularidades do termo aditivo firmado em
4/7/2002. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de setembro de 2007.
Weliton Prado, Presidente - Ronaldo Magalhães - Ademir Lucas.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/9/2007
Às 16h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, Domingos Sávio, Agostinho Patrús
Filho (substituindo este ao Deputado Inácio Franco, por indicação da
Liderança do PV) e Weliton Prado (substituindo o Deputado André
Quintão, por indicação da Liderança do PT), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
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Elmiro Nascimento, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Ademir Lucas, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A Presidência informa
que na reunião anterior foi distribuído em avulso o parecer do relator,
Deputado Domingos Sávio, ao Projeto de Lei Complementar nº
27/2007, que conclui por sua aprovação na forma do Substitutivo nº 1,
da Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 a 5,
apresentadas. Na fase de discussão, o relator apresenta outro parecer
que conclui pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1,
da Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 a 6,
apresentadas. O Presidente informa que foram recebidas as
propostas de emenda nºs 1 a 3, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 4,
da Deputada Maria Lúcia Mendonça, 5, do Deputado Deiró Marra, 6 a
11, do Deputado Sargento Rodrigues, e 12, do Deputado André
Quintão. Encerrada a discussão, é submetido a votação e aprovado o
parecer do relator. Ficam prejudicadas as Propostas de emenda nºs 1
a 3 e 5 a 12 por estarem contempladas no parecer do relator e
rejeitada a proposta de emenda nº 4, da Deputada Maria Lúcia
Mendonça. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Elmiro
Nascimento solicitando que o Projeto de Lei nº 1.585/2007 seja
também apreciado por esta Comissão, conforme dispõe o art. 183 do
Regimento Interno. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de setembro de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Domingos Sávio - Inácio Franco -

Ademir Lucas - André Quintão.
ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
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REDAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 20/9/2007

Às 11 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Lafayette de Andrada, Délio Malheiros (substituindo este ao Deputado
Agostinho Patrús Filho, por indicação da Liderança do PV) e
Sebastião Costa (substituindo a Deputada Gláucia Brandão, por
indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Lafayette de
Andrada, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Sebastião Costa, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a discutir e votar pareceres em fase de redação
final e acusa o recebimento da seguinte proposição, para a qual
designou como relator o Deputado Délio Malheiros: Projeto de Lei nº
1.368/2007. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado, o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº
1.368/2007 (relator: Deputado Délio Malheiros). Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de setembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão - Gilberto

Abramo.
ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/9/2007
Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Rosângela Reis e Elisa Costa e os Deputados Antônio Carlos Arantes
e Walter Tosta, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Rosângela Reis, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Antônio Carlos Arantes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
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presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei
nºs 571/2007 (relatora: Deputada Elisa Costa); 1.102 este com o
Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Domingos Sávio); 1.208, 1.418,
1.425, 1.429, 1.434, 1.439/2007 (relator: Deputado Walter Tosta);
1.308, 1.474, 1.490/2007 (relator: Deputado Antônio Carlos Andrada),
que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação,
cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 1.116,
1.155, 1.164, 1.177 e 1.205/2007. Submetidos a discussão e votação,
cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final
dos Projetos de Lei nºs 259, 402, 908, 1.278, 1.279, 1.281, 1.291,
1.294, 1.296, 1.302, 1.320, 1.321, 1.322, 1.326, 1.330, 1.334, 1.348,
1.359, 1.362, 1.370, 1.371, 1.373, 1.374, 1.380, 1.382, 1.384, 1.385,
1.388, 1.389, 1.390, 1.391, 1.393 e 1.394/2007. Passa-se à 3ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação
de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos do Deputado André Quintão em
que solicita seja realizada reunião desta Comissão com a de
Participação Popular, para, em audiência pública, discutir o papel dos
entes federados no Plano Decenal da Assistência Social; da Deputada
Elisa Costa em que pleiteia seja formulado apelo ao Ministério das
Relações Exteriores com vistas a que sejam enviados esforços para
uma solução justa do caso envolvendo Jean Charles de Menezes,
cidadão de Minas; sejam encaminhadas ao referido Ministério as
notas taquigráficas da audiência pública realizada em 19/9/2007; e
seja realizada outra audiência pública para debater alternativas para
minimizar o fluxo migratório de cidadãos mineiros para o exterior.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2007.
Rosângela Reis, Presidente - Walter Tosta - Lafayette de Andrada.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
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MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/9/2007

Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Weliton Prado, Ronaldo Magalhães e Ademir Lucas, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Weliton Prado, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Ademir Lucas, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e comunica o recebimento de ofício do Sr. Raimundo Francisco
Penaforte, Prefeito Municipal de Itanhomi, em que encaminha
sugestão de obra prioritária nesse Município para inclusão no PPAG;
e de ofício da Sra. Maria Lúcia Cardoso, Deputada Federal, publicado
no “Diário do Legislativo”, em 21/9/2007. Passa-se à 2ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs
1.152, 1.166, 1.167, 1.168, 1.173 e 1.200/2007. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2007.
Weliton Prado, Presidente - Wander Borges - Ademir Lucas - Padre

João.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.013/2007
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública o Grêmio Esportivo de Manhuaçu,
com sede nesse Município.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.013/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Grêmio Esportivo de Manhuaçu, que tem como finalidade primordial
implementar ações nas áreas de educação, esporte, cultura e
promoção social.

Para alcançar suas metas, cria unidades esportivas; promove
campanhas educativas de prevenção ao uso de drogas; coíbe a
prostituição infantil; orienta sobre a preservação do meio ambiente;
oferece proteção à família, à criança, à gestante e aos idosos; realiza
ciclos de estudos, palestras e conferências visando ao
aperfeiçoamento técnico e intelectual de seus associados; celebra
convênios para ampliação dos serviços que presta à coletividade;
combate a fome e a pobreza.

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

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 1.013/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 27 de setembro de 2007.
Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.292/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Oito de Dezembro Esporte Clube, com
sede no Município de Mariana.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 1.292/2007 pretende declarar de utilidade pública
o Oito de Dezembro Esporte Clube, com sede no Município de
Mariana, que tem como finalidade precípua o desenvolvimento do
desporto e a realização de atividades sociais dirigidas a seus
associados.

Na consecução de suas metas, mantém atividades esportivas para
todas as idades; promove festas e espetáculos artísticos; firma
convênios com órgãos públicos e entidades privadas para ampliar e
subsidiar suas iniciativas.

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

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 1.292/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 27 de setembro de 2007.
Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.472/2007

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública o Núcleo de Orquidófilos de
Guaxupé, com sede no Município de Guaxupé.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.472/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Núcleo de Orquidófilos de Guaxupé, entidade sem fins lucrativos,
que tem como objetivo o estudo, a divulgação e o cultivo de
orquídeas.

Na consecução de seus propósitos, realiza palestras sobre matérias
correlatas à orquidologia e, anualmente, a exposição de orquídeas e
plantas ornamentais em Guaxupé, a fim de incentivar o cultivo dessas
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flores de rara beleza.
Por promover o respeito à natureza e a sua preservação,

acreditamos ser a instituição merecedora do título de utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
nº 1.472/2007, em turno único.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2007.
Sávio Souza Cruz, relator.

PARECER PARA O TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.482/2007

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, a proposição em epígrafe
tem por objetivo instituir o Dia Estadual de Combate à Violência contra
a Mulher.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma
apresentada. A proposição vem, agora, a esta Comissão para receber
parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 102, V, c/c o art. 190, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.482/2007 pretende instituir o Dia Estadual de

Combate à Violência contra a Mulher, a ser celebrado, anualmente, no
dia 25 de novembro - coincidente com o Dia Internacional de
Eliminação da Violência contra as Mulheres -, quando serão
desenvolvidas, especialmente nas escolas públicas, atividades como
palestras, debates e seminários sobre o tema.

Diversas são as modalidades de violência praticada contra a mulher,
sendo as principais delas: a lesão corporal, o assédio sexual, o
atentado ao pudor, a sedução, o rapto, a agressão emocional ou
moral (pressão, ameaça e induzimento ao suicídio), a discriminação
racial, religiosa, política e profissional (desigualdade de oportunidade
e de crescimento e a preterição de emprego).

Pesquisas revelam que, no Brasil, de cada 100 mulheres agredidas,
25 sofreram violência física, das quais 90% acontecem no ambiente
familiar, podendo-se inferir, portanto, praticadas sobretudo por
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maridos, companheiros, padrastos, pais e irmãos. Apenas um terço
dos casos de violência são denunciados pelas vítimas em virtude do
medo de retaliação, com abalo de sua reputação no meio social ou
por não saberem a quem recorrer.

Insegurança, medo, indiferença das autoridades públicas e da
sociedade, impunidade, dentre outros fatores, contribuem para que
não haja a denúncia.

Homens e mulheres são iguais em direitos e por isso impõe-se
despertar a harmonia na convivência familiar e social, com respeito e
solidariedade. A felicidade deve ser conseqüência de uma vida estável
emocionalmente, com plena realização profissional e com a satisfação
das necessidades básicas e fundamentais de afeto, carinho,
alimentação, habitação, instrução, cultura e lazer, de crescimento
espiritual, enfim, de uma vida digna como ser humano.

A sociedade tem diante de si o grande desafio de acabar com
violência em todas as modalidades e, no que concerne àquela
praticada contra a mulher, a apresentação do projeto de lei sob
análise é oportuno e meritório.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.482/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 27 de setembro de 2007.
Luiz Tadeu Leite, Presidente - João Leite, relator - Padre João.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.488/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo dar denominação à escola estadual de ensino
fundamental e médio - EJA - situada no Município de Unaí.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.488/2007 pretende dar a denominação de



1643

Escola Estadual Múcio de Castro Alves, de Ensino Fundamental e
Médio - EJA -, à escola estadual localizada na Penitenciária Agostinho
de Oliveira Júnior, na Fazenda Macaúbas, no Município de Unaí.

O homenageado, cabe ressaltar, foi advogado renomado que
prestou relevantes serviços à comunidade de Unaí, na área social e
educacional. Foi Diretor de Reeducação e Reabilitação da
Penitenciária Agostinho de Oliveira Júnior, atuando como Diretor-
Geral da unidade no período de 1966 a 1999.

Era conhecido por sua crença na reeducação dos detentos e por sua
dedicação ao trabalho. Foi o responsável pela implantação da escola
de ensino fundamental na Penitenciária, como segundo endereço da
Escola Municipal Glória Moreira, e pelas telessalas em parceria com o
Cesec Júlio Martins Ferreira.

Por seus esforços em prol da recuperação dos detentos, a
perpetuação de seu nome proposta pelo projeto de lei em análise é
oportuna e meritória.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.488/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 27 de setembro de 2007.
Maria Lúcia Mendonça, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.527/2007

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Delvito Alves, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação dos Feirantes de Arinos -
AFA -, com sede no Município de Arinos.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.527/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Feirantes de Arinos, que possui como finalidade
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primordial promover ações que visem melhorar a qualidade de vida
dos habitantes locais.

Na consecução de seus propósitos, desenvolve atividades
educacionais, culturais e assistenciais, combate a fome e a pobreza,
concorre para a conservação do patrimônio histórico e artístico,
orienta sobre a preservação da natureza, atua na promoção da ética,
da paz, da cidadania, dos direitos humanos e de outros valores
universais e luta pelo fortalecimento da agricultura familiar.

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

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 1.527/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 27 de setembro de 2007.
Getúlio Neiva, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.015/2007
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Weliton Prado, “torna

obrigatória a comunicação dos repasses de recursos financeiros
estaduais para os Municípios às respectivas Câmaras Municipais e a
disponibilização, na internet, de informações sobre as atividades da
administração pública - Minas Transparente - e dá outras
providências”.

Foi anexado à proposição o Projeto de Lei nº 263/2007, do
Deputado Padre João, por conter matéria de conteúdo similar.

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem, agora, a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, IV, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em análise pretende conferir mais transparência ao

processo de repasse de recursos aos Municípios, efetuado pelos
órgãos da administração direta e indireta do Estado, os quais ficam
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obrigados a comunicar às Câmaras Municipais os referidos repasses.
Segundo os termos do projeto, a comunicação a que se refere a

norma deverá conter o valor total do repasse, a destinação dos
recursos, o número e o prazo de vigência do convênio celebrado com
o Município e, quando couber, o prazo para prestação de contas.

Trata-se de medida salutar, em consonância com o princípio da
publicidade, inerente a qualquer atividade desenvolvida pelos agentes
da administração pública nos diversos níveis da Federação.

Na medida em que o cidadão tiver conhecimento dos valores dos
repasses, da destinação do dinheiro e do prazo para prestação de
contas, poderá contribuir sobremaneira para a fiscalização dos atos
praticados pelos administradores municipais, oferecendo denúncia
quanto aos eventuais desvios.

A Constituição da República consagra o princípio da publicidade,
conforme enfatizado pelo relator da matéria na Comissão de
Constituição e Justiça, sendo relevante o detalhamento acerca da
aplicabilidade do dinheiro público, o que pode ser considerado, em
última análise, como a materialização desse princípio.

Deve ser garantido ao cidadão brasileiro, tanto na condição de
contribuinte como na de usuário dos serviços públicos, o legítimo
direito de obter informações acerca da utilização dos recursos
arrecadados pelo Estado, conforme pretendido pelo autor do projeto.

Observa-se que a proposta foi suficientemente aprimorada quando
do seu trâmite na Comissão de Constituição e Justiça, que a aprovou
na forma do Substitutivo nº 1, o qual inclui as propostas constantes no
Projeto de Lei nº 263/2007.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.015/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2007.
Délio Malheiros, Presidente - Célio Moreira, relator - Walter Tosta.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.121/2007
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório
O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Délio Malheiros,
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“dispõe sobre a comercialização de bebidas em lata e dá outras
providências”.

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto, na forma do
Substitutivo nº 1.

Vem, agora, a matéria a Esta Comissão, para receber parecer
quanto ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, IV, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em análise pretende instituir mecanismos de proteção da

saúde do consumidor que adquire bebidas acondicionadas em latas,
para consumo imediato.

A higienização das embalagens de bebidas, ou mesmo a colocação
de selos de proteção na sua parte de contato com a boca do usuário,
certamente evitará a proliferação de inúmeras doenças,
especialmente a leptospirose, transmitida pela urina dos ratos que
comumente vivem em depósitos de alimentos.

O projeto está em absoluta consonância com as normas protetivas
do consumidor, particularmente com a Lei nº 8.078, de 11/9/90, que
erige à categoria de princípio a proteção da vida e da saúde do
consumidor.

O Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, adequou
o projeto à técnica legislativa, sendo acolhido por este relator por
contemplar, exclusivamente, as situações em que o produto é vendido
para consumo imediato.

Entendemos que esta Casa Legislativa contribui, com a aprovação
da proposta, tanto para a política de proteção da saúde do
consumidor, quanto para a diminuição de atendimentos médicos
hospitalares, pela rede pública, com a eliminação de um ponto de
contaminação de bactérias e outros agentes que causam muitos
danos à população, notadamente às crianças.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.121/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2007.
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Célio Moreira, Presidente e relator - Walter Tosta.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 27/9/2007, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento do Sr.

José Maria Magalhães, ocorrido em 26/9/2007, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.)

MANIFFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, “b” a

“d”, do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com a Associação dos Municípios da

Microrregião do Circuito das Águas - AMAG - pelo transcurso do seu
30º aniversário (Requerimento nº 1.014/2007, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Passa-Tempo pelo
transcurso do 96º aniversário do Município (Requerimento nº
1.049/2007, do Deputado Zezé Perrela);

de congratulações com a comunidade de Elói Mendes pelo
transcurso do 96º aniversário do Município (Requerimento nº
1.068/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a poetisa Yeda Prates Bernis pela sua posse
na Academia Mineira de Letras (Requerimento nº 1.071/2007, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a agência do Banco do Brasil de Itajubá pelo
transcurso do 25º aniversário de funcionamento (Requerimento nº
1.072/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Câmara Municipal de Campanha pelo
transcurso do aniversário da cidade (Requerimento nº 1.073/2007, do
Deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com a Câmara Municipal de Guaranésia pelo
transcurso do aniversário da cidade (Requerimento nº 1.074/2007, do
Deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com a Prefeitura Municipal e com a Câmara
Municipal de Esmeraldas pelo transcurso do aniversário de
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emancipação desse Município (Requerimento nº 1.075/2007, do
Deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com a Câmara Municipal de Diogo de
Vasconcelos pelo transcurso do aniversário de emancipação desse
Município (Requerimento nº 1.076/2007, do Deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com a comunidade de Extrema pelo transcurso
do 106º aniversário de emancipação desse Município (Requerimento
nº 1.094/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Jacutinga pelo transcurso
do 106º aniversário desse Município (Requerimento nº 1.095/2007, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Rádio Transamérica FM 102,7 MHz de
Governador Valadares pelo transcurso do 12º aniversário de seu
funcionamento no Município (Requerimento nº 1.099/2007, do
Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com o Município de Campanha pelo transcurso
do 270º aniversário de sua emancipação (Requerimento nº
1.103/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o empresário Paulo Cançado por sua
reeleição como Presidente do Sindicato do Comércio Óptico de Minas
Gerais (Requerimento nº 1.105/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva);

de pesar pelo falecimento do Sr. Edson Miranda Alves Campos,
Vereador de Resplendor, ocorrido em 31/8/2007 (Requerimento nº
1.106/2007, do Deputado José Henrique);

de pesar pelo falecimento do Sr. Almir de Souza Muniz, Prefeito
Municipal de Resplendor, ocorrido em 31/8/2007 (Requerimento nº
1.107/2007, do Deputado José Henrique);

de congratulações com o Município de Caxambu pelo transcurso do
106º aniversário de sua emancipação (Requerimento nº 1.117/2007,
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Paulo Rodrigues Rosa por ter sido
agraciado com o Colar do Mérito Joaquim José da Silva Xavier -
Tiradentes (Requerimento nº 1.118/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva);

de congratulações com o Sr. Eli Lucas de Mendonça por ter sido
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agraciado com o Colar do Mérito Joaquim José da Silva Xavier -
Tiradentes (Requerimento nº 1.119/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva);

de congratulações com o Gen. João Roberto de Oliveira por ter sido
agraciado com o Colar do Mérito Joaquim José da Silva Xavier -
Tiradentes (Requerimento nº 1.120/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva);

de congratulações com o Sr. Roberto Alfeu Pena Gomes por ter sido
agraciado com o Colar do Mérito Joaquim José da Silva Xavier -
Tiradentes (Requerimento nº 1.121/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva);

de congratulações com a Companhia Brasileira de Metalurgia pelo
recebimento da 25ª Medalha de Ouro da Associação Brasileira de
Metalurgia e Materiais (Requerimento nº 1.123/2007, do Deputado
Jayro Lessa);

de congratulações com a comunidade do Município de Itabirito pelo
transcurso do seu 84º aniversário (Requerimento nº 1.124/2007, do
Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com o Sr. Rodrigo Luiz de Araújo Oliveira Batista,
representante da OAB Jovem da 62ª Subseção da Ordem dos
Advogados do Brasil - Seção Minas Gerais - por ter sido agraciado
com a Medalha Desembargador Alyrio Cavallieri (Requerimento nº
1.125/2007, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com o 6º Batalhão da PMMG de Governador
Valadares pelo transcurso do 55º aniversário de sua criação
(Requerimento nº 1.126/2007, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a Associação Brasileira de Metalurgia e
Materiais - ABM - pelo transcurso do 63º aniversário de sua fundação
(Requerimento nº 1.134/2007, do Deputado Jayro Lessa).
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Comissão de Cultura -  362, 363, 365, 499, 836, 1044, 1046, 1155,

1271, 1392, 1473

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte -  835,

1411, 1553, 1644, 1645
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Comissão de Direitos Humanos -  198, 219, 293, 294, 505, 511,

527, 580, 804, 805, 877, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1224, 1273,

1411, 1546, 1641

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática -   244,

262, 503, 518, 521, 666, 703, 751, 758, 759, 760, 1042, 1319, 1377,

1378, 1476, 1477, 1546, 1638, 1639, 1642

Comissão Especial -  194, 195, 259, 354, 356, 885, 1039, 1043, 1270

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária -  237, 241,

243, 268, 291, 374, 377, 380, 381, 398, 509, 516, 727, 730, 731, 735,

754, 1057, 1071, 1073, 1141, 1150, 1157, 1160, 1165, 1167, 1227,

1229, 1317, 1389, 1391, 1395, 1396

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais -  294, 371, 393,

396, 501, 528, 644, 645, 698, 749, 971, 1138, 1640

Comissão de Participação Popular -  577, 837, 1227

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial -  352, 496,

512, 519, 524, 694, 805, 806, 882, 1145, 1373, 1643
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Comissão de Redação - 217, 274, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406,

407, 408, 742, 743, 746, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 1074,

1142, 1170, 1177, 1178, 1179, 1398, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516,

1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527,

1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538,

1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1635

Comissão de Saúde - 8, 202, 359, 366, 369, 409, 425, 510, 1045,

1134, 1318, 1319, 1379, 1411, 1630

Comissão de Segurança Pública -  499, 549, 666, 691, 806, 838,

1144, 1319

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social -  205,

357, 358, 361, 364, 517, 696, 698, 705, 708, 709, 710, 747, 761, 762,

765, 767, 769, 1143, 1153, 1154, 1156, 1273, 1274, 1374, 1375, 1379,

1380, 1381, 1384, 1474, 1475, 1479, 1481, 1547, 1632, 1636

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas -  8,

353, 690, 1042, 1054, 1094, 1095, 1097, 1098, 1192, 1272

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo -

196, 204, 507, 520, 806, 1136, 1148, 1270


