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Comissão de Direitos

Humanos na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

11.10.2007 471

4.10.2007 14ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Constituição e Justiça

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

11.10.2007 475

4.10.2007 17ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Administração Pública

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

11.10.2007 476

4.10.2007 25ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Participação Popular
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

11.10.2007 477

4.10.2007 23ª Reunião Ordinária da
Comissão de Defesa
do Consumidor e do

16.10.2007 727



Contribuinte na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura
8.10.2007 6ª Reunião

Extraordinária da
Comissão de
Transporte,

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

11.10.2007 478

8.10.2007 41ª Reunião Especial da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada a

Comemorar o
Centenário de

Nascimento da Sra.
Luzia Rennó Moreira

conhecida como
“Sinhá Moreira”

12.10.2007 540

8.10.2007 19ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Direitos
Humanos na 1ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

16.10.2007 728

9.10.2007 95ª Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

11.10.2007 318

9.10.2007 8ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Participação Popular

na 1ª Sessão

12.10.2007 567



Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

9.10.2007 24ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

12.10.2007 568

9.10.2007 62ª Reunião
Extraordinária da 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

16.10.2007 676

9.10.2007 27ª Reunião Ordinária da
Comissão de
Transporte,

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

19.10.2007 963

9.10.2007 23ª Reunião Ordinária da
Comissão de Cultura

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

19.10.2007 965

9.10.2007 26ª Reunião Ordinária da
Comissão de Política

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

Legislatura

19.10.2007 966

9.10.2007 29ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Constituição e Justiça
na 1ª Sessão

23.10.2007 1112



Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

10.10.2007 96ª Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

12.10.2007 510

10.10.2007 63ª Reunião
Extraordinária da 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

16.10.2007 706

10.10.2007 9ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Participação Popular

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

16.10.2007 729

10.10.2007 10ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Participação Popular

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

17.10.2007 747

10.10.2007 26ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Administração Pública
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

19.10.2007 967

10.10.2007 25ª Reunião Ordinária da
Comissão de Saúde

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

19.10.2007 968

10.10.2007 27ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Educação, Ciência,

19.10.2007 970



Tecnologia e
Informática na 1ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura
10.10.2007 30ª Reunião Ordinária da

Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

19.10.2007 971

10.10.2007 19ª Reunião Ordinária da
Comissão de Redação

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

19.10.2007 972

10.10.2007 23ª Reunião Ordinária da
Comissão de

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

Legislatura

19.10.2007 973

10.10.2007 27ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Segurança Pública na
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

20.10.2007 1065

10.10.2007 26ª Reunião Ordinária da
Comissão de Meio

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

20.10.2007 1066

10.10.2007 19ª Reunião Ordinária da
Comissão de Turismo,

20.10.2007 1068



Indústria, Comércio e
Cooperativismo na 1ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura
11.10.2007 97ª Reunião Ordinária da

1ª Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

16.10.2007 623

11.10.2007 28ª Reunião Ordinária da
Comissão de Direitos

Humanos na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

19.10.2007 974

11.10.2007 24ª Reunião Ordinária da
Comissão de Defesa
do Consumidor e do
Contribuinte na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

20.10.2007 1069

11.10.2007 26ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Participação Popular
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

31.10.2007 1501

15.10.2007 42ª Reunião Especial da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada à

Comemoração dos 10
Anos de Criação do

Procon Assembléia e
à Realização do

Simpósio “Direito do
Consumidor”

18.10.2007 845



15.10.2007 25ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

20.10.2007 1070

16.10.2007 98ª Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

18.10.2007 780

16.10.2007 64ª Reunião
Extraordinária da 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

19.10.2007 955

16.10.2007 20ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Direitos
Humanos na 1ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

20.10.2007 1072

16.10.2007 28ª Reunião Ordinária da
Comissão de
Transporte,

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

26.10.2007 1304

16.10.2007 30ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Constituição e Justiça
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

30.10.2007 1463

16.10.2007 24ª Reunião Ordinária da 30.10.2007 1465



Comissão de Cultura
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

17.10.2007 99ª Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

19.10.2007 902

17.10.2007 9ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Segurança Pública na
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

19.10.2007 977

17.10.2007 65ª Reunião
Extraordinária da 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

23.10.2007 1081

17.10.2007 28ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Segurança Pública na
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

24.10.2007 1117

17.10.2007 27ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Administração Pública
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

26.10.2007 1306

17.10.2007 31ª Reunião Ordinária da
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

26.10.2007 1307



Legislatura
17.10.2007 20ª Reunião Ordinária da

Comissão de Redação
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

26.10.2007 1308

17.10.2007 20ª Reunião Ordinária da
Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio e
Cooperativismo na 1ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

26.10.2007 1309

17.10.2007 26ª Reunião Ordinária da
Comissão de Saúde

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

30.10.2007 1466

17.10.2007 27ª Reunião Ordinária da
Comissão de Meio

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

30.10.2007 1468

17.10.2007 28ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Educação, Ciência,
Tecnologia e

Informática na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

30.10.2007 1470

17.10.2007 1ª Reunião Especial da
Comissão Especial
para Emitir Parecer
sobre o Veto Total à
Proposição de Lei nº

17.860

30.10.2007 1471

17.10.2007 23ª Reunião Ordinária da 30.10.2007 1472



Comissão do
Trabalho, da

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

17.10.2007 24ª Reunião Ordinária da
Comissão de

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

Legislatura

30.10.2007 1473

17.10.2007 13ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Política
Agropecuária e

Agroindustrial na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

30.10.2007 1474

18.10.2007 100ª Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

20.10.2007 1001

18.10.2007 Evento Realizado na
100ª Reunião

Ordinária da 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura -
Destinada à

Realização do Ciclo
de Debates

“Alimentação Escolar
como Estratégia de

Segurança Alimentar e
Nutricional”

1º.11.2007 1011

18.10.2007 29ª Reunião Ordinária da 24.10.2007 1118



Comissão de Direitos
Humanos na 1ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura
18.10.2007 14ª Reunião

Extraordinária da
Comissão de

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

Legislatura

30.10.2007 1475

18.10.2007 15ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Constituição e Justiça

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

30.10.2007 1477

19.10.2007 10ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Segurança Pública na
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

30.10.2007 1478

22.10.2007 45ª Reunião Especial da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada a

Homenagear a Cemig
por sua Inclusão pela

8ª Vez Consecutiva no
índice Dow Jones de

Sustentabilidade,
Edição 2006-2007,

como a Líder Mundial

25.10.2007 1198



no Supersetor de
“Utilities”

22.10.2007 7ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Transporte,

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

26.10.2007 1310

22.10.2007 21ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Direitos
Humanos na 1ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

30.10.2007 1479

23.10.2007 101ª Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

25.10.2007 1120

23.10.2007 10ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Redação
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

26.10.2007 1311

23.10.2007 66ª Reunião
Extraordinária da 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

30.10.2007 1429

23.10.2007 31ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Constituição e Justiça
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

30.10.2007 1480

24.10.2007 102ª Reunião Ordinária da 26.10.2007 1245



1ª Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura
24.10.2007 67ª Reunião

Extraordinária da 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

30.10.2007 1438

24.10.2007 1ª Reunião Especial da
Comissão Especial
para Emitir Parecer
sobre o Veto Total à
Proposição de Lei nº

17.882

30.10.2007 1482

24.10.2007 22ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Direitos
Humanos na 1ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

31.10.2007 1502

25.10.2007 103ª Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

30.10.2007 1381

25.10.2007 46ª Reunião Especial da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada a

Homenagear a
Convenção Batista

Mineira pelos seus 90
Anos de Fundação

31.10.2007 1492
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 2 DE OUTUBRO DE 2007

ATAS
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DE MEMBRO DO
CONSELHO DE DEFESA SOCIAL, EM 12/9/2007

Às 15h27min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Getúlio Neiva, Ronaldo Magalhães e Domingos Sávio (substituindo
este ao Deputado Fahim Sawan, por indicação da Liderança do BSB),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente “ad hoc”, Deputado Getúlio Neiva, declara aberta a
reunião, e informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira
reunião da Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina
a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar o relator. A
seguir, determina a distribuição das cédulas de votação devidamente
rubricadas e convida o Deputado Domingos Sávio para atuar como
escrutinador. Realizada a eleição, verifica-se que foram eleitos, com
três votos cada, para Presidente o Deputado Getúlio Neiva e para
Vice-Presidente o Deputado Ronaldo Magalhães. O Deputado Getúlio
Neiva declara empossado o Deputado Ronaldo Magalhães e na
oportunidade designa-o relator da matéria. Nada mais havendo a ser
tratado, 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, 25 de setembro de 2007.
Getúlio Neiva, Presidente - Gláucia Brandão - Durval Ângelo -

Ronaldo Magalhães.
ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/9/2007
Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Délio Malheiros, Antônio Júlio e Chico Uejo (substituindo este ao
Deputado Célio Moreira, por indicação da Liderança do BSD),
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 Chico Uejo,
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dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Carlos Pimenta, em que
solicita sejam convidados representantes da Copasa-MG para
esclarecer nesta Comissão a utilização de equipamento eliminador de
ar na tubulação do sistema de abastecimento de água, como foi
recentemente divulgado pela imprensa mineira; e Délio Malheiros em
que solicita a realização de audiência pública desta Comissão para
discutir os elevados preços do cimento. 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.
Délio Malheiros, Presidente - Antônio Júlio - Célio Moreira.

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/9/2007
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Hely Tarqüínio, Sargento
Rodrigues, Sebastião Costa, Ademir Lucas 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 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 1.537, 1.546, 1.548, 1.550 e 1.558/2007 (Deputado Gilberto
Abramo); 1.539, 1.543, 1.549 e 1.560/2007 (Deputado Sebastião
Costa); 1.545, 1.552 e 1.559/2007 (Delvito Alves); 1.534, 1.542, 1.551,
1.557 e 1.561/2007 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 1.538, 1.544,
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1.553 e 1.562/2007 (Deputado Hely Tarqüínio); 1.535 e 1.540/2007
(Deputado Sargento Rodrigues); 1.536, 1.541, 1.554 e 1.556/2007
(Deputado Neider Moreira) e 1.174/2007 (Deputado Ademir Lucas, 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, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade , no 1º turno, dos
Projetos de Lei nºs 1.513/2007 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado
Sargento Rodrigues, em virtude de redistribuição); 438/2007 com a
Emenda nº 1 (relator: Deputado Hely Tarqüínio, em virtude de
redistribuição); 730 e 1.029/2007, este na forma do Substitutivo nº 1
(relator: Deputado Sargento Rodrigues); 1.233/2007 na forma do
Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Gilberto Abramo). O Presidente
informa que continua em discussão o parecer do relator, Deputado
Gilberto Abramo, que conclui pela inconstitucionalidade, ilegalidade e
antijuridicidade do Projeto de Lei nº 898/2007. Neste momento, o
relator da matéria, Deputado Gilberto Abramo, retira o parecer pela
inconstitucionalidade apresentado anteriormente e passa a ler o outro
parecer, que conclui pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade
na forma do Substitutivo nº 1 do referido projeto. Encerrada a
discussão, o Presidente submete a votação o parecer do relator, que é
aprovado. O Projeto de Lei nº 104/2007 é retirado da pauta,
atendendo-se a requerimento do Deputado Sargento Rodrigues,
aprovado pela Comissão. São convertidos em diligência ao DER-MG
o Projeto de Lei nº 489/2007; à Seplag, ao Prefeito Municipal de
Ribeirão das Neves e à autora o Projeto de Lei nº 1.522/2007; à
Seplag e ao Prefeito Municipal de Capitólio o Projeto de Lei nº
1.523/2007. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado
Ademir Lucas, que conclui pela antijuridicidade, ilegalidade e
inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 1.174/2007, no 1º turno, o
Presidente defere o pedido de vista do Deputado Gilberto Abramo.
Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade , no
1º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.317 e 1.327/2007 (relator:
Deputado Gilberto Abramo); 1.346/2007 (relator: Deputado Hely
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Tarqüínio, em virtude de redistribuição). 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
pareceres pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos
Projetos de Lei nºs 319/2007 (relator: Deputado Hely Tarqüínio);
1.450, 1.527 e 1.532/2007 (relator: Deputado Gilberto Abramo); 1.468,
1.528 e 1.531/2007 (relator: Deputado Gilberto Abramo, em virtude de
redistribuição); 1.521 e 1.526/2007 (relator: Deputado Hely Tarqüínio,
em virtude de redistribuição); 1.525/2007 (relator: Deputado Sargento
Rodrigues); 1.529/2007 (relator: Deputado Sebastião Costa). Após
discussão e votação, é aprovado, em turno único, o parecer pela
inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade do Projeto de Lei
nº 1.507/2007 (relator: Deputado Sebastião Costa). 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 em que se solicita
sejam convertidos em diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 1.510
e 1.550/2007 e ao DER-MG o Projeto de Lei nº 1.511/2007. 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 20/9/2007, às 9h30min,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio - Ademir Lucas -

Célio Moreira.
ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

18/9/2007
Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Gustavo Valadares, Juninho Araújo e Djalma Diniz, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Gustavo Valadares, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Juninho Araújo, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
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subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da
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, é aprovado o parecer pela rejeição, no 1º turno, do Projeto
de Lei nº 471/2007 (relator: Deputado Gustavo Valadares). 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 1.099/2007.
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 Juninho Araújo (2) em que solicita seja realizada visita às
obras do trevo de Santa Luzia, na BR-381, e o encaminhamento de
ofício ao Diretor-Geral do DNIT solicitando a instalação de duas
lombadas redutoras de velocidade, bem como de uma passarela para
pedestres, na Rodovia BR-262, Km 116, no Município de Rio Casca;
Gustavo Valadares em que solicita seja realizada reunião desta
Comissão para ouvir o Presidente do Sindicato da Indústria Mineral do
Estado de Minas Gerais, Dr. Fernando Coura, que apresentará
proposta para minimizar os impactos causados pelo transporte de
minério de ferro na BR-040. 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.
Gustavo Valadares, Presidente - Juninho Araújo - Paulo Guedes.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/9/2007
Às 9h15min, comparecem na Câmara Municipal de Vespasiano os

Deputados Sávio Souza Cruz e Fábio Avelar, membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Dinis Pinheiro. Nos
termos do § 3º do art. 125 do Regimento Interno, o Presidente,
Deputado Sávio Souza Cruz, declara aberta a reunião e, com base no
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inciso III do art. 120, 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
discutir, em audiência pública, os danos ambientais provocados pela
Empresa de Cimentos Liz no Município de Vespasiano. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Ademar José da
Silva, Prefeito Municipal de Vespasiano; Valdeci Alves Rocha,
Presidente da Câmara Municipal de Vespasiano; e José Wilson,
Presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal de
Vespasiano; Ilmar Bastos Santos, Subsecretário de Gestão Ambiental
Integrada da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, representando o Sr. José Carlos
Carvalho, Secretário dessa Pasta; Humberto Lois, Analista Ambiental
da Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam -, representando o
Sr. José Cláudio Junqueira, Presidente dessa Fundação; e Robson Liz
de Almeida, Diretor-Superintendente da Empresa de Cimentos Liz,
representando o Sr. Paulo Alexandre Ramos Vasconcelos, Diretor-
Presidente da Empresa, os quais são convidados a tomar assento à
mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Dinis Pinheiro,
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. A Presidência recebe os seguintes
requerimentos, que serão apreciados oportunamente: do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, solicitando a realização de visita da Comissão
aos Municípios de Piranga, Presidente Bernardes, Porto Firme e
Ervália, com o objetivo de verificar as denúncias apresentadas pelo
IEF e pela Polícia Militar do Meio Ambiente a respeito da devastação
da floresta de mata atlântica na região da Zona da Mata mineira; e do
Deputado Fábio Avelar, solicitando seja convidado o Presidente do
Sindiextra, José Fernando Coura, para expor as propostas
apresentadas na reunião da Câmara da Indústria Mineral da Fiemg a
fim de solucionar os problemas causados pelo transporte de minério
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de ferro na BR-040, no trecho entre o Belvedere e Conselheiro
Lafaiete. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
aos convidados e demais participantes a presença e os importantes
subsídios prestados a esta Comissão, agradece ao Sr. Valdeci Alves
Rocha, Presidente da Câmara Municipal de Vespasiano, a cessão do
Plenário para a realização do evento, agradece aos parlamentares o
comparecimento, 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.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Wander Borges - Fábio Avelar.

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/9/2007
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues, Paulo Cesar, Délio Malheiros, Leonardo Moreira
e Luiz Tadeu Leite, membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados Antônio Genaro, Antônio Júlio e
Domingos Sávio. 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 debater, em audiência pública, a adoção de
ações preventivas com vistas a coibir fugas, rebeliões e entrada de
objetos nas carceragens de delegacias, cadeias públicas,
penitenciárias e centros de remanejamento do Estado. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Genílson Ribeiro
Zeferino, Subsecretário de Administração Penitenciária; Cel.
Alexandre Salles Cordeiro, Chefe da Assessoria Institucional da
PMMG, representando o Cel. PM Hélio dos Santos Júnior,
Comandante-Geral da PMMG; Marco Antônio Monteiro de Castro,
Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais; Gustavo Botelho Neto,
Superintendente-Geral de Polícia Civil; Herbert José Almeida
Carneiro, Juiz da Vara de Execuções Criminais de Belo Horizonte;
Joaquim José Miranda Júnior, Promotor de Justiça do Centro de Apoio
Criminal do Ministério Público de Minas Gerais; Paulo Roberto Santos
Romero, Promotor de Justiça; e Marcos Afonso de Souza, Presidente



8

do Conselho Estadual de Criminologia e Política Penitenciária, que
são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência na qualidade
de autor do requerimento que deu origem ao debate, faz suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A
Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 2ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nºs 1.118, 1.120 e 1.126/2007. 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 Paulo Cesar em
que solicita seja realizada reunião desta Comissão para, em audiência
pública, debater, no Município de São João das Missões, o
assassinato do índio xacriabá Avelino Nunes Macedo; Sargento
Rodrigues (2), em que solicita seja realizada reunião desta Comissão
para, em audiência pública, debater e buscar soluções preventivas e
de combate à violência nos estádios de futebol; e seja formulada
manifestação de aplauso aos policiais civis e promotores de justiça
que menciona, que participaram da força-tarefa denominada
"Operação Vandec II", em homenagem ao Cabo PM Vandec Costa da
Silva, morto durante um assalto no Município de São Gotardo;
Sargento Rodrigues e Célio Moreira em que solicitam seja realizada
visita desta Comissão ao Cel. PM Hélio dos Santos Júnior,
Comandante-Geral da PMMG, para discutirem problemas dos
militares matriculados no curso de Sargento, os quais estão em via de
serem desligados do referido curso, tendo em vista a condição de
dispensados temporariamente por questões de saúde, conforme
previsto no art. 191 da Lei nº 5.301, de 1969, alterada pela Lei
Complementar nº 95, de 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, 26 de setembro de 2007.
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Paulo Cesar, Presidente - Délio Malheiros - Luiz Tadeu Leite.
ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/9/2007
Às 10h6min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Maria Lúcia Mendonça e Ana Maria Resende e os Deputados Carlin
Moura, Vanderlei Jangrossi e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo este
ao Deputado Deiró Marra, por indicação da Liderança do BSD),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Maria Lúcia Mendonça, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater,
em audiência pública, denúncias veiculadas pela imprensa sobre
irregularidades no programa Brasil Alfabetizado. A seguir, comunica o
recebimento de ofício do Sr. Antônio Carlos Fernandes, Presidente da
Câmara Municipal de Machado, com informações sobre a Fundação
Educacional de Machado. A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião para ouvir os Srs. Antônio Rosário Pereira, Presidente da
Associação Micro-regional de Municípios da Micro-região do Médio
Sapucaí; Antônio Milton Cardoso, Presidente da Câmara Municipal de
Paraisópolis; Paulo Artur Gonçalves, Presidente da ONG Guardiões
da Cidadania de Paraisópolis; e José Carlos Vasconcellos, advogado,
os quais são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência
concede a palavra ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os
trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro
Silva, em que solicita sejam incluídos no rol de convidados desta
reunião os Srs. José Carlos Vasconcelos e Antônio Milton Cardoso;
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seja realizada visita desta Comissão ao Município de Santa Rita do
Sapucaí, com vistas a conhecer o potencial das indústrias
eletroeletrônicas ali existentes, especialmente neste momento de
implantação da TV digital brasileira; sejam remetidas cópias das notas
taquigráficas desta reunião ao Ministério da Educação, à
Controladoria-Geral da União, ao Ministério Público Federal, ao
Tribunal de Contas da União e ao Senador Heráclito Fortes; sejam
formulados convites à Secretária Municipal de Educação de
Paraisópolis e aos dirigentes das ONGs Alfabetização pela Literatura -
Alfalit - e Associação de Estudantes Secundaristas e Universitários de
Paraisópolis - Assesu -, a fim de prestarem esclarecimentos sobre a
utilização de recursos do Programa Brasil Alfabetizado; Maria Lúcia
Mendonça, em que solicita realização de reunião no Município de
Paraisópolis para, em audiência pública, debater denúncias de
irregularidades na aplicação de recursos do Programa Brasil
Alfabetizado; Carlin Moura, em que solicita seja enviado ao Ministério
da Educação pedido de informações sobre os convênios celebrados,
os valores repassados, a situação das respectivas prestações de
contas e providências tomadas em relação a eventuais irregularidades
referentes à aplicação de recursos do Programa Brasil Alfabetizado
pelas ONGs Alfabetização pela Literatura - Alfalit - e Associação dos
Estudantes Secundaristas e Universitários - Assesup; Dinis Pinheiro,
em que solicita seja realizada reunião desta Comissão para, em
audiência pública, discutir o fechamento da unidade do Sesi-CAT -
General Onésio Becker de Araújo, localizada no Bairro Barreiro, nesta
Capital, e apresentar alternativas para a manutenção do
funcionamento dessa unidade escolar; e Durval Ângelo e Carlin
Moura, em que solicitam realização de reunião conjunta com as
Comissões de Direitos Humanos e de Segurança Pública para debater
o desaparecimento do Sr. Reginaldo Nunes Pinto. 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.
Deiró Marra, Presidente - Maria Lúcia Mendonça - Ana Maria

Resende - Carlin Moura - Gláucia Brandão.
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ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 19/9/2007
Às 14h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Lafayette de Andrada, Vanderlei Jangrossi, Dimas Fabiano e Zé Maia
(substituindo este à Deputada Gláucia Brandão, por indicação da
Liderança do BSB), 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 Dimas Fabiano, 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 347, 1.026, 1.324,
1.332, 1.354, 402, 827, 918, 1.213, 1.244, 1.303, 1.322, 1.348, 1.359 e
1.362/2007 (Deputado Zé Maia); e 1.370, 1.371, 1.373, 1.374, 1.375,
1.379, 1.380, 1.382, 1.384, 1.385, 1.388, 1.389, 1.390, 1.391, 1.393,
1.394 e 1.395/2007 (Deputado Dimas Fabiano). Passa-se à 1ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 347, 1.026,
1.324, 1.332 e 1.354/2007 (relator: Deputado Zé Maia). Passa-se à 2ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 402, 827, 918,
1.213, 1.244, 1.303, 1.322, 1.348, 1.359, 1.362/2007 (relator:
Deputado Zé Maia); e 1.370, 1.371, 1.373, 1.374, 1.375, 1.379, 1.380,
1.382, 1.384, 1.385, 1.388, 1.389, 1.390, 1.391, 1.393, 1.394 e
1.395/2007 (relator: Deputado Dimas Fabiano). 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.
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Lafayette de Andrada, Presidente - Délio Malheiros - Sebastião
Costa.

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/9/2007
Às 9h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Elisa

Costa e os Deputados Zé Maia, Jayro Lessa, Agostinho Patrús Filho,
Lafayette de Andrada e Sebastião Helvécio, membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Sargento Rodrigues.
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. Suspende-se a
reunião. Às 9h35min são reabertos os trabalhos. Os Deputados Zé
Maia e Jayro Lessa se retiram da reunião. O Deputado Sebastião
Helvécio assume a Presidência dos trabalhos. Após discussão e
votação é aprovado o parecer 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 (relator: 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, 26 de setembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho - Jayro Lessa -

Lafayette de Andrada.
ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 20/9/2007

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Luiz Tadeu Leite, Zé Maia e Padre João (substituindo este ao
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Deputado Durval Ângelo, por indicação da Liderança do PT),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Luiz Tadeu Leite, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Padre João,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e a votar
proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofício do Sr.
Teófilo Felipe dos Santos encaminhando cópia de documentos
relativos ao servidor público João Sabino Pereira Lopes, vítima de
perseguição política supostamente praticada pelo atual Prefeito
Municipal de Salto da Divisa; e de ofícios dos Srs. Marcos Helênio
Leoni Pena, Superintendente Regional do Incra em Minas Gerais, e
Lucimeri Selivon, Chefe de Gabinete do Incra, publicados no “Diário
do Legislativo” em 13/9/2007. 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 Padre João, em que solicita seja ouvido nesta Comissão,
com a participação dos convidados que menciona, o Sr. Fernando
Machado Furtado, que irá apresentar denúncia de fraude na emissão
de laudos periciais de exames de DNA. 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.
Luiz Tadeu Leite, Presidente - João Leite - Padre João.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/9/2007
Às 14h32min, 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 Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Eros Biondini, 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
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reunião se destina a discutir e a votar proposições 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 André
Quintão em que solicita seja realizada reunião, com os responsáveis
pelo PPAG na Seplag e com a Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, com o objetivo de planejar as audiências públicas para
a discussão popular do Plano Plurianual de Ação Governamental -
PPAG -, período 2008/2011. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura - João Leite.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/9/2007
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Délio Malheiros, Antônio Júlio e Célio Moreira, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Weliton
Prado. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio
Malheiros, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Antônio Júlio, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater o aumento do preço do cimento. A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs.
Alexandre Werneck, assessor, representando o Procon Assembléia;
Feliciano Abreu, Diretor Executivo do Mercado Mineiro; Ricardo
Geovanni Fortuna Caus, Presidente da Acomac; e Antônio Carlos
Pena Pereira, Presidente do Sindicato das Indústrias de Produtos de
Cimento de Minas Gerais, que são convidados a tomar assento à
mesa. O Presidente, na qualidade de autor do requerimento que deu
origem a esta 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
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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 Délio Malheiros, Antônio Júlio e Célio
Moreira, em que pleiteiam sejam enviados ofícios ao Cade solicitando
seja apurada a possível formação de cartel e de práticas abusivas
perpetuadas pela indústria e pelo comércio cimenteiro; à Cemig
solicitando sejam esclarecidos os motivos pelos quais optou pela
utilização do poste de madeira em detrimento do poste de cimento no
programa "Luz para Todos"; ao Ministério Público solicitando sejam
apuradas as práticas comerciais abusivas perpetuadas pelo comércio
cimenteiro; à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
solicitando sejam tomadas as providências que julgar necessárias
quanto à possível formação de cartel das cimenteiras; e ao Ipead
solicitando seja elaborado levantamento da variação do preço do
cimento e de seus componentes no período de 2003 a 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, 26 de setembro de 2007.
Délio Malheiros, Presidente - Célio Moreira.
ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/9/2007
Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Padre João, Antônio Carlos Arantes, Chico Uejo e Getúlio Neiva,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Vice-Presidente, Deputado Padre João, assume a Presidência,
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
matéria constante na pauta e discutir e votar proposições da
Comissão. A Presidência acusa o recebimento da seguinte
proposição, para a qual designou o relator citado a seguir: Mensagem
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do Governador nº 100/2007 em turno único (Deputado Padre João).
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
1.175/2007. 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 Padre
João, em que solicita seja realizada audiência pública, para discutir e
dar encaminhamentos ao Projeto de Lei nº 1.010/2007, que dispõe
sobre a Política Estadual de compensação e proteção aos agricultores
familiares cujas glebas possuam áreas de preservação permanente.
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.
Padre João, Presidente - Getúlio Neiva.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DE MEMBRO DO

CONSELHO DE DEFESA SOCIAL, EM 25/9/2007
Às 15h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão (substituindo o Deputado Fahim Sawan, por
indicação da Liderança do BSD) e os Deputados Getúlio Neiva,
Ronaldo Magalhães e Durval Ângelo, membros da supracitada
Comissão. Registra-se a presença do Deputado João Leite. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Getúlio Neiva, 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 argüição pública do Sr. Cláudio Chaves Beato Filho e, se possível, a
apreciar o parecer. A Presidência concede a palavra à Deputada
Gláucia Brandão e aos Deputados Ronaldo Magalhães e Durval
Ângelo, para que procedam às suas argüições, conforme consta das
notas taquigráficas. A seguir, o Presidente agradece a presença do Sr.
Cláudio Chaves Beato Filho e suspende a reunião para que o argüido
possa se retirar. Retomados os trabalhos da reunião, passa-se à 1ª
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fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer que conclui
pela aprovação da indicação do Sr. Cláudio Chaves Beato Filho para
compor o Conselho de Defesa Social. A Presidência suspende a
reunião por cinco minutos para que seja lavrada a ata desta reunião.
Reabertos os trabalhos e, em virtude da aprovação de requerimento
da Deputada Gláucia Brandão, o Presidente dispensa a leitura da ata
da presente reunião, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da comissão presentes, agradece a presença dos
parlamentares, e encerra os trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2007.
Getúlio Neiva, Presidente - Ronaldo Magalhães, relator - Gláucia

Brandão - Durval Ângelo.
ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/9/2007
Às 10h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Délio Malheiros e Célio Moreira, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros,
declara aberta a reunião e, com base no inciso III do art. 120,
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 debater questões relativas a empréstimos
consignados e por meio eletrônico e comunica o recebimento de ofício
do Sr. Geraldo Lincoln Raydan, da Associação Brasileira de Cimento
Portland, informando não possuir dados para participar da discussão
envolvendo o preço do cimento, em reunião desta Comissão realizada
em 25/9/2007. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para
ouvir os Srs. Antero de Morais Meireles, Gerente Administrativo do
Banco Central-MG; Adriana Fileto, economista e técnica do Procon
Câmara Municipal, representando o Sr. Marcos Tofani Baer Bahia,
Promotor de Justiça de Defesa do Consumidor; Samuel Rengel
Nunes, Diretor Operacional da Regional Sudeste da Associação
Nacional dos Consumidores de Crédito; Marcelo Rodrigo Barbosa,
Coordenador do Procon Assembléia; Alacir Ribeiro Antônio Filho,
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Diretor Técnico e Marcelo Cota, Superintendente, representando o Sr.
Luiz Henrique Andrade de Araújo, Presidente da Associação de
Bancos do Estado de Minas Gerais; Robson de Souza Bittencourt,
Presidente da Federação dos Aposentados e Pensionistas de Minas
Gerais; Cláudio Vilaça, Presidente da ONG Orgapol; Maurício
Gonçalves Moura, Policial Civil aposentado, que são convidados a
tomar assento à mesa. Registra-se a presença do Deputado Antônio
Júlio. A Presidência concede a palavra ao Deputado Célio Moreira,
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 Délio
Malheiros, Célio Moreira e Antônio Júlio (3), em que solicitam: ao
Banco Central, informações sobre as providências que têm sido
tomadas junto às instituições financeiras para coibir o abuso da prática
de empréstimos consignados para pensionistas e aposentados, e os
resutados obtidos; ao Procon Estadual e à Delegacia de Defesa do
Consumidor, providências para coibir a oferta de crédito, por parte das
instituições financeiras, mediante interpelação do consumidor nas vias
públicas; e a promoção de estudos, pela Gerência de Consultoria
desta Casa, para alteração da Lei nº 15.025/2004, que dispõe sobre o
crédito consignado; dos Deputados Délio Malheiros e Célio Moreira
(2), em que solicitam: seja realizada audiência pública para discutir os
problemas enfrentados pelos consumidores de planos e seguros de
saúde; e seja formulado apelo à Secretaria de Estado de Fazenda
para que seja incluída, no novo contrato a ser firmado com as
instituições financeiras responsáveis pela folha de pagamento do
Estado, cláusula que lhes imponha a obrigação de não reter a
remuneração ou os proventos dos servidores ativos e aposentados,
em razão de operações de crédito, salvo nos limites de 30%
autorizados em lei. 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, 27 de setembro de 2007.
Délio Malheiros, Presidente.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO DE 2007

ATA
ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/9/2007

Às 10h15min, comparecem no auditório do Centro Regional de
Referência do Professor, no Município de Varginha, os Deputados
Sávio Souza Cruz, Fábio Avelar e Wander Borges, 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 discutir, em audiência pública, os
problemas regionais do meio ambiente no Sul de Minas, conhecer a
atuação da Superintendência Regional de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável - Supram - da região, além de debater
os possíveis impactos ambientais e sociais da construção de uma
usina de compostagem no Município de Córrego do Bom Jesus, em
terreno situado na divisa com o Município de Cambuí, e comunica o
recebimento da seguinte correspondência: ofícios da Associação
Ambientalista e Social do Alto da Serra do Cipó - Amas - Cipó,
solicitando apoio desta Comissão para solução do problema de cerca
de 40 famílias do Município de Conceição do Mato Dentro cujas
moradias estão localizadas dentro da área do parque Estadual da
Serra do Intendente, do Sr. Ronaldo da Silva Gregório, morador do
Município de Divinópolis, encaminhando denúncias sobre os atos e
procedimentos irregulares e ilegais praticados pelo Sr. Humberto
Pozzolini, Secretário Municipal do Meio Ambiente e Presidente do
Codema desse Município; e de correspondência publicada no “Diário
do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: do
Subsecretário da Receita Estadual, Jorge Henrique Schmidt
(13/9/2007) e do Sr. Humberto Candeias Cavalcanti, Diretor Geral do
IEF, (15/9/2007). O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
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Projetos de Lei nºs 1.029/2007, em 1º turno, e 1.513/2007, em turno
único (Deputado Fábio Avelar); 1.472, 1.483 e 1.529/2007, todos em
turno único (Deputado Sávio Souza Cruz). A Presidência interrompe a
1ª Parte da reunião para ouvir as Sras. Valéria Cristina Rezende,
Superintendente Regional de Meio Ambiente do Sul de Minas,
representando o Sr. Shelley de Souza Carneiro, Secretário Adjunto de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas
Gerais e Presidente do Copam; Vereadora Márcia Lessa Braga,
representando o Vereador Jair Célio de Souza, Presidente da Câmara
Municipal de Cambuí; Deise Cristina Vieira, Promotora de Justiça da
Comarca de Varginha; e a Major PM Rosângela de Souza Freitas, da
Coordenadoria Regional de Meio Ambiente e Trânsito da Polícia
Militar de Minas Gerais - 6ª RPM; e os Srs. José Carlos D'Alessandro
Bueno, Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Varginha;
Sebastião Rogério Teixeira, representante da Fiemg Regional Sul;
Francisco Romaneli e Jaci Gonçalves, respectivamente, Presidente e
Conselheiro do Codema de Varginha; Roberto Luiz Queiroz, Professor
do Centro Universitário do Sul de Minas - Unis-MG; Adauto Pinheiro
da Motta  Paes, Coordenador Regional do Instituto Mineiro de
Agropecuária - IMA -, de Varginha; e Juvenal Marques, Gerente
Regional Sul do IEF, que são convidados a tomar assento à mesa. O
Presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta 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. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Roberto Carvalho
em que solicita seja realizada audiência pública desta Comissão e da
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, para análise do
Projeto de Lei nº 952/2007; Padre João em que solicita seja realizada
audiência pública no Município de Jeceaba, para discutir o processo
de implantação do Distrito Industrial de Jeceaba, onde os impactos,
principalmente ambientais, abrangem outros Municípios como São
Brás do Suaçuí; Wander Borges em que solicita a realização de
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audiência pública destinada a debater 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; Fábio Avelar em que
solicita seja realizada audiência pública para discutir assuntos
referentes ao programa de investimentos previstos para o Estado pela
Companhia Siderúrgica Nacional - CSN; e seja convidado o
Presidente do Sindiextra, José Fernando Coura, para apresentar a
esta Comissão as propostas sugeridas na reunião da Câmara da
Indústria Mineral da Fiemg para solucionar os problemas causados
pelo transporte de minério de ferro na BR-040, no trecho entre o
Belvedere e Conselheiro Lafaiete; e Sávio Souza Cruz, Wander
Borges e Fábio Avelar em que solicitam seja formulado apelo à
diretoria da Supram - Sul de Minas com vistas a que exija que a
Unidade de Compostagem do Município de Córrego do Bom Jesus,
localizada nas proximidades dos limites do Município de Cambuí e da
zona urbana de sua sede municipal, seja convocada ao licenciamento
pleno. A Presidência recebe os seguintes requerimentos, que serão
apreciados oportunamente: do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que
solicita seja realizada visita da Comissão aos Municípios de Piranga,
Presidente Bernardes, Porto Firme e Ervália, com o objetivo de
verificar as denúncias, apresentadas pelo IEF e pela Polícia Militar do
Meio Ambiente, referentes à devastação da Floresta de Mata Atlântica
na região da Zona da Mata mineira; e do Deputado Fábio Avelar em
que solicita seja realizada audiência pública para discutir o desmate
ilegal da reserva de mata atlântica na Zona da Mata mineira, na região
dos Municípios de Viçosa e Piranga. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece aos convidados e demais
participantes pela presença e pelos importantes subsídios prestados a
esta Comissão, agradece à Sra. Vanias Lomônaco Braga, Diretora do
Centro Regional de Referência do Professor, pela cessão do espaço
para a realização deste evento, agradece o comparecimento dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de outubro de 2007.
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Fábio Avelar, Presidente - Wander Borges - Délio Malheiros.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.341/2007
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei em tela

tem por objetivo dar denominação ao trecho da rodovia que liga o
Município de Vieiras à BR–116 até a divisa com o Município de
Miradouro.

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 1.341/2007 tem por finalidade dar a

denominação de João Fava Filho ao trecho da rodovia que liga o
Município de Vieiras à BR–116 até a divisa com o Município de
Miradouro.

João Fava Filho nasceu no Município de Vieiras e, após formar-se
em engenharia elétrica, exerceu sua profissão, por muitos anos, na
Cia. Força e Luz Cataguazes Leopoldina. Em 1982, passou a dedicar-
se à agropecuária, colaborando para o desenvolvimento do gado
leiteiro e a implantação da caprinocultura na região. Também
participou da política local, sempre visando ao desenvolvimento e à
melhoria da qualidade de vida de seus conterrâneos. Homem simples
e carismático, desfrutava de grande círculo de amizade, sendo
admirado por toda a comunidade, razão pela qual 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

1.341/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2007.
Djalma Diniz, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.450/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o projeto de lei em
epígrafe visa declarar de utilidade pública o Instituto de Estudos Pró-
Cidadania - Pró-Cittá, com sede no Município de Nova Lima.

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 1.450/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Instituto de Estudos Pró-Cidadania, com sede no Município de Nova
Lima, entidade que tem por objetivo a promoção de estudos,
pesquisas e publicações nas áreas de educação, história, cultura,
planejamento urbano e regional. Desenvolve, ainda, atividades
orientadas para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental.
Presta assessoria a outras cidades e a outras esferas do setor público
dentro de suas especificidades, mantendo ações que priorizam a
capacitação institucional e profissional. Estabelece parcerias para
alcançar seus objetivos estatutários.

Isto posto, acreditamos ser a entidade merecedora do título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.450/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2007.
Vanderlei Jangrossi, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.473/2007

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em
epígrafe visa declarar de utilidade pública a Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de Ouro Fino - Aciaof -, com sede no Município
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de Ouro Fino.
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 1.473/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Ouro Fino, entidade
de fins não econômicos que tem como principal objetivo sustentar e
defender os interesses e as aspirações das classes que congrega.

Para atingir sua pretensão, mantém cursos de economia, finanças,
contabilidade e administração de empresas, a fim de aprimorar o
conhecimento de seus membros e orientá-los no cumprimento da
legislação social e tributária.

Cabe ressaltar, ainda, que a entidade tem como foco o
desenvolvimento econômico regional, especialmente, o crescimento
do comércio, da indústria e da agropecuária de Ouro Fino,
beneficiando toda a população.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 1.473/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2007.
Vanderlei Miranda, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.124/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Délio Malheiros, o Projeto de Lei nº

1.124/2007 “dispõe sobre a cessão de milhagens aéreas do servidor
público ao Estado de Minas Gerais”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 24/5/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto a sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
Nos termos da proposição, “todo o benefício oriundo de programa de

milhagem, ou similar, concedido por empresas aéreas em razão de
deslocamento oficial de servidores do Estado reverterá, na forma do
regulamento, ao órgão público que tenha custeado o bilhete, sem
prejuízo do procedimento legal licitatório”.

Assim, a proposição determina que os servidores que utilizarem
bilhetes aéreos em viagens oficiais cederão, por instrumento próprio, à
administração pública os benefícios eventualmente a eles atribuídos,
sob pena de aplicação das sanções administrativas previstas no
Estatuto dos Servidores Públicos.

Sob a perspectiva jurídico-constitucional, a análise do projeto nos
remete ao disposto no “caput” do art. 37 da Constituição da República,
o qual consigna os princípios vetores da administração pública direta e
indireta dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, a saber: os princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência.

Toda norma constitucional de cunho principiológico, em razão de
sua tessitura aberta, comporta desenvolvimentos normativos
posteriores, na via da legislação infraconstitucional, com vistas a
conferir-lhe maior densidade normativa, o que propicia operatividade
prática ao princípio. Tal é o caso do projeto em exame, cujo propósito
é tornar operativos os princípios constitucionais inscritos no referido
art. 37, em especial o da moralidade, o da impessoalidade e o da
eficiência.

Com efeito, nada justifica que um servidor público que viaje a
serviço, tendo, pois, o bilhete aéreo custeado pelo erário, venha
posteriormente a se beneficiar das promoções realizadas pelas
companhias aéreas, consistentes nos programas de milhagens ou
similares. Tais promoções devem aproveitar à própria administração
pública, porquanto dela partiram os recursos para a aquisição da
passagem aérea. É imoral que alguém se valha de recursos públicos
para auferir vantagens de ordem patrimonial.

Assim, a medida legislativa preconizada no projeto atende, a um só
tempo, aos princípios da moralidade, da impessoalidade e da
eficiência. Quanto ao primeiro, porque afasta a imoralidade acima
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apontada; o princípio da impessoalidade é atendido quando se
determina que os benefícios promocionais reverterão em proveito da
própria administração, que poderá utilizá-los em outras viagens
oficiais; o princípio da eficiência se concretiza na medida em que
haveria menos dispêndio de recursos públicos, o que propiciaria o
redirecionamento de verbas públicas para otimizar outras atividades
estatais.

Entretanto, entendemos que a proposição está a merecer reparos
em seu art. 1º, o qual se refere expressamente a servidores, quando,
na verdade, melhor seria referir-se a agentes públicos, designativo
mais genérico, por abarcar todos aqueles que se acham no exercício
de funções públicas. Nesse passo, impõe-se invocar a distinção
conceitual existente entre “igualdade perante a lei” e “igualdade na
lei”. A primeira expressão traduz a idéia de que a lei deve ser aplicada
indistintamente a todos quantos se enquadrem em sua hipótese de
incidência. Já a segunda exprime a idéia de que a lei não pode conter,
em si mesma, desequiparações injustificáveis, sob pena de violação
do princípio isonômico.

Com efeito, por que razão o servidor público em nome do qual haja
sido emitida uma passagem aérea ficaria obrigado a ceder à
administração as correspondentes milhagens enquanto que um
agente político, como um parlamentar, por exemplo, ficaria isento de
tal obrigação? Dessa indagação resulta clara a necessidade de se
substituir a expressão “servidores do Estado” pela expressão “agentes
públicos”, com o que se confere maior elastério à norma legal, ao
abarcar, como visto, todos os que tenham algum vínculo funcional
com o Estado, evitando-se, com isso, uma desequiparação
injustificável.

O art. 1º determina que o benefício oriundo de programa de
milhagem reverta em prol “do órgão público que tenha custeado o
bilhete”. Para alargar o âmbito normativo desse preceito, melhor seria
a seguinte referência: “ao órgão ou entidade da administração direta
ou indireta de qualquer dos Poderes do Estado”.

Outra alteração que se faz necessária diz respeito ao § 2º do art. 1º,
que aduz impropriamente ao termo “convênio” para referir a relação
jurídica travada entre a administração pública e as empresas aéreas.
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Trata-se, na verdade, de contrato, e não de convênio, daí a
necessidade de proceder à devida retificação. Para além dessa
impropriedade técnica, impõe-se modificar todo o enunciado do
mencionado § 2º, de modo a deixar expresso que, no edital de
licitação, as empresas aéreas deverão adotar as providências
necessárias ao cumprimento da nova lei.

Os créditos obtidos pelo Estado nos termos propostos poderiam ser
utilizados não só para viabilizar novas viagens de agentes públicos
como também em favor de pessoas que não se enquadrem na
categoria de agentes públicos, como por exemplo, atletas que forem
participar de competição oficial nacional ou internacional,
representando o Estado, ou estudantes da rede pública estadual em
viagem destinada à participação em congressos ou outros eventos
educacionais em outras localidades. A propósito, com esse objetivo -
o fomento à educação e ao esporte - este relator teve ocasião de
apresentar, na legislatura passada, projeto similar à proposição em
tela, o qual dispunha sobre a utilização de prêmios ou créditos de
milhagem oferecidos pelas companhias de transporte aéreo, quando
as passagens fossem adquiridas com recursos do erário. Trata-se de
uma boa oportunidade de aproveitar também o conteúdo daquela
proposição, agregando-a ao projeto em exame. O Substitutivo nº 1,
apresentado ao final deste parecer, formaliza as sugestões aqui
consignadas.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.124/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dispõe sobre a utilização de prêmios ou créditos de milhagem

oferecidos pelas companhias de transporte aéreo, nos casos em que
as passagens forem adquiridas com recursos do erário.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O benefício oriundo de programa de milhagem, ou similar,

concedido por empresas aéreas em razão de deslocamento oficial de
agente público reverterá, na forma de regulamento, ao órgão ou
entidade da administração pública direta e indireta de qualquer dos
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Poderes do Estado que tenha custeado o bilhete.
§ 1º - O agente público que utilizar bilhete nas condições

estabelecidas no “caput” cederá, por instrumento próprio, à
administração pública os benefícios eventualmente a ele destinados
pela empresa aérea, sob pena de aplicação das sanções
administrativas cabíveis.

§ 2º - O edital referente ao procedimento licitatório deverá conter
disposição expressa determinando que as empresas aéreas que
pretendam contratar com o Estado e que realizem programas de
milhagem ou similar adotem as providências necessárias ao
cumprimento desta lei.

§ 3º - Os créditos de milhagem acumulados nos termos do “caput”
poderão ser utilizados para novas viagens oficiais de agentes públicos
bem como para atender a outras necessidades de interesse público,
como o deslocamento de atletas que forem participar de competição
oficial nacional ou internacional, representando o Estado, ou de
estudantes da rede pública estadual em viagem destinada à
participação em congressos ou outros eventos educacionais em
outras localidades.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sargento

Rodrigues - Delvito Alves - Sebastião Costa - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.309/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Sargento Rodrigues, “altera o
art. 4º da Lei nº 15.757, de 4 de outubro de 2005, e dá outras
providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 28/6/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto aos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela pretende alterar a redação do art. 4º da Lei nº

15.757, de 4/10/2005, que “autoriza o Poder Executivo a isentar do
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Imposto sobre as Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - a aquisição de automóvel
para a utilização por pessoa portadora de deficiência física, visual,
mental severa ou profunda ou autista.

Segundo o autor da proposta, o Estado só tem admitido a isenção
do imposto para aquisição de veículo por representante legal quando
o deficiente estiver judicialmente interditado, inviabilizando, desse
modo, a utilização deste benefício de natureza fiscal por parte das
pessoas portadoras de deficiência que ainda não atingiram a
maioridade.

A alteração pretendida assegura que a lei venha conferir tratamento
isonômico a pessoas que se encontram na mesma condição de
deficiente, independentemente do fato de não terem atingido a
maioridade.

Para Flávio Marcondes Soares Rodrigues “há que ficar patente que
o princípio da isonomia, com residência constitucional, implica que a
lei em si considere todos os homens igualmente, ressalvadas as
desigualdades que devem ser sopesadas para o prevalecimento da
igualdade material em detrimento da obtusa igualdade formal” (O
princípio da isonomia nas isenções extrafiscais - www.jus.com.br).

A correção da distorção existente na norma encontra amparo
constitucional, inserindo-se na órbita de competência desta Casa
Legislativa, conforme pode ser constatado pelo disposto no art. 61 da
Constituição mineira.

Por outro lado, não existe vedação a que se instaure o processo
legislativo por iniciativa parlamentar, uma vez que a matéria não se
encontra inserida entre aquelas constantes do art. 66 da Carta
Estadual.

Torna-se importante enfatizar que o Código Civil Brasileiro
estabelece requisito de ordem subjetiva para a realização de negócios
jurídicos entre os quais se insere a contratação relativa à compra de
veículos, que é o caso da proposição em análise.

Para tanto exige-se a capacidade plena do agente, sendo certo que
o referido Código reputa como absolutamente incapazes para
exercerem pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos
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e relativamente incapazes os maiores de 16 e menores de 18 anos.
Não vislumbramos a possibilidade de correção do texto da lei da

forma como pretende o autor da matéria, uma vez que esta Casa
estaria a invadir a seara de competência privativa da União, no que
diz respeito à legislação sobre direito civil.

Entendemos que o dispositivo que se pretende alterar excede na
referida norma e se presta apenas a tornar controvertido o direito dos
deficientes, tenham ou não atingido a maioridade, de adquirir veículo
mediante a utilização do benefício fiscal.

Observa-se, com clareza, que o art. 1º da lei que se quer alterar faz
alusão explícita à aquisição de automóvel “por pessoa portadora de
deficiência física, visual, mental severa ou profunda ou autista,
diretamente ou por intermédio de seu representante legal, o que não
exclui, de nenhuma maneira, a possibilidade de os incapazes serem
contemplados com o benefício por intermédio dos seus
representantes legais. (Grifo nosso.)

Desse modo, apenas a supressão do art. 4º atenderia o pleito do
autor do projeto pois prevaleceria o direito do portador de deficiência à
aquisição do bem - diretamente ou por intermédio de representante
legal - , tenha ele atingido a maioridade ou não.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.309/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Revoga o art. 4º da Lei nº 15.757, de 4 de outubro de 2005, que

autoriza o Poder Executivo a isentar do Imposto sobre as Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS a aquisição de automóvel para a utilização por
pessoa portadora de deficiência física, visual, mental severa ou
profunda ou autista.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica revogado o art. 4º da Lei nº 15.757, de 4 de outubro de

2005.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 2 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Hely

Tarqüínio - Gilberto Abramo - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.402/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo alterar o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 16.566,
de 2006, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Pavão o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/7/2007 e
distribuída a esta Comissão, a qual compete examiná-la
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 21/8/2007 essa relatoria solicitou fosse o projeto baixado em
diligência à Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, para que
se manifestasse sobre a pretendida alteração de lei, e ao Prefeito do
referido Município, para que expressasse a sua concordância ou não
com os termos do projeto. Atendidas as solicitações, respectivamente,
por intermédio da Nota Técnica nº 244/2007 e do Ofício nº 0175/07-
Gab, passamos a exarar a fundamentação do parecer.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.402/2007 tem por escopo alterar o parágrafo

único do art. 1º da Lei nº 16.566, de 27/12/2006, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Pavão imóvel constituído de terreno
edificado, com área de 21.600m², situado na Fazenda Mironga, no
lugar denominado Córrego Café, naquele Município, para a
implantação de uma unidade de ensino profissionalizante em
agroindústria e pecuária.

A alteração pretende dar possibilidade ao donatário de ceder
onerosamente a parte do imóvel não utilizada, com o objetivo de
custear a implantação da citada unidade de ensino.

Saliente-se que a proteção do interesse coletivo é princípio de
observância obrigatória pela administração do Estado, pois no trato da
coisa pública prepondera o que é conveniente para a coletividade. Por
isso, nas proposições em que esta Casa autoriza a alienação de bens
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estaduais, como determina o art. 18 da Constituição do Estado e o art.
17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, a existência de tal salvaguarda
encontra-se nas cláusulas de destinação e de reversão. Importante
observar que a modificação a ser implementada pela proposição
atende à primeira exigência.

Cabe ressaltar que tanto a Secretária de Estado de Planejamento e
Gestão quanto o Prefeito Municipal de Pavão manifestaram-se
favoráveis à pretendida alteração da lei nos termos propostos.

Entretanto, em razão do lapso temporal de vigência da lei que se
pretende alterar, ao invés de dar nova redação ao parágrafo único do
art. 1º da Lei nº 16.566, optamos por autorizar o donatário a ceder
temporária e onerosamente a parte do imóvel não utilizada, para
custear a implantação da escola. Dessa forma, está respeitado o fato
de que a norma editada em 2006 vigorou por quase um ano e, em
decorrência disso, não se pode retroceder no tempo e proceder à sua
alteração como se fosse atual.

Assim, apresentamos o Substitutivo nº 1, ao final deste parecer.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.402/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Autoriza o donatário do imóvel de que trata a Lei nº 16.566, de 27 de

dezembro de 2006, a ceder a parte do imóvel não utilizada.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o donatário do imóvel de que trata a Lei nº 16.566, de

27 de dezembro de 2006, autorizado a ceder temporária e
onerosamente a parte do imóvel não utilizada, com o objetivo de
custear a implantação no local de unidade de ensino profissionalizante
em agroindústria e pecuária.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Hely

Tarqüínio - Gilberto Abramo - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.470/2007

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº

1.470/2007 dispõe sobre a proibição de vincular a distribuição de
brindes à venda de alimentos.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 11/8/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Vem, preliminarmente, 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 visa a proibir a vinculação de brindes infantis à venda

de alimentos em estabelecimentos comerciais. A matéria enquadra-se
no campo do direito do consumidor, seara na qual compete à União
fixar normas gerais, e aos Estados, suplementar a legislação federal,
nos termos do art. 24, V, da Constituição da República. O Código de
Defesa do Consumidor - Lei Federal nº 8.078, de 11/9/90 –, que é, no
caso, a norma geral a ser suplementada pelos Estados, estabelece,
no art. 39, inciso IV, o seguinte:

“Art. 39 - É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre
outras práticas abusivas:

(...)
IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo

em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para
impingir-lhe seus produtos ou serviços;”.

Estimular o consumo de determinado produto em função do brinde
que o acompanha enquadra-se perfeitamente no dispositivo que veda
ao fornecedor utilizar-se da fraqueza dos consumidores em função de
sua idade. Não raro, determinados estabelecimentos comerciais
anunciam, nos canais de televisão dirigidos ao público infantil, não os
seus produtos, mas os brindes que os acompanham. Há evidente
distorção de valores nessa prática comercial.

Sendo assim, parece-nos que, em tese, considerando a norma geral
supratranscrita, o Estado pode legislar sobre a matéria. Há, contudo,
que apontar uma dificuldade de execução da norma no âmbito
regional, o que restringe o alcance da norma estadual. Há diversos
produtos alimentícios vendidos nos supermercados em que o brinde
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vem dentro da embalagem desde a fábrica, que pode não se localizar
no Estado. Por exemplo: uma das maiores empresas de produtos
alimentícios do País produz e distribui, em pequenas embalagens,
“pizzas” destinadas notadamente às crianças. Dentro da embalagem
desse produto há sempre um giz de cera para criança.

Não se pode esperar que a empresa deixe de colocar o mencionado
brinde nas embalagens do produto destinadas ao Estado. A lei
estadual não pode pretender estabelecer essa restrição, pois nesse
aspecto da matéria a competência do Estado cede espaço à
competência privativa da União para legislar sobre comércio
interestadual.

Assim, sugerimos nova redação para a proposição, a fim de
restringir a prática da vinculação de brindes a lanches e outras
refeições a lanchonetes e similares. Nesses termos, fica resguardada
a intenção do autor, como se pode ver pela justificação que
acompanha o projeto em exame.

Conclusão
Pelas razões apresentadas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.470/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, que apresentamos.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Proíbe a distribuição de brindes infantis vinculada à venda de

produtos alimentícios.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibida a distribuição de brindes vinculada à venda de

lanches e outras refeições em lanchonetes e estabelecimentos
similares.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Delvito Alves - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.505/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o projeto em epígrafe
institui a Política Estadual de Apoio à Coleta e ao Reaproveitamento
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de Óleos Vegetais no Estado.
A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/8/2007 e

distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente
e Recursos Naturais e de Fiscalização Financeira e Orçamentária
para receber parecer, nos termos do art. 188, combinado com o art.
102, do Regimento Interno.

Cumpre-nos examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto pretende instituir política pública de apoio à coleta e ao

reaproveitamento de óleos vegetais, com o objetivo de contribuir para
a preservação do meio ambiente e a geração de emprego e renda no
Estado.

Estabelece, como algumas de suas diretrizes, a articulação dos
setores públicos das três esferas de governo, o incentivo à formação
de cooperativas e o estímulo à criação de indústrias de
processamento e transformação de óleos vegetais.

Assim, determina ao poder público a alocação de recursos para o
financiamento de projetos de pesquisa, bem como apoiar a
implantação, nos Municípios mineiros, de sistema de coleta e
reaproveitamento de óleos vegetais, a serem utilizados na fabricação
de biodiesel e de produtos farmacêuticos, alimentares, químicos e
cosméticos.

Portanto, a proposição dispõe sobre matéria relacionada ao meio
ambiente e à saúde, na medida em que o descarte de óleo vegetal
usado na natureza, além de prejudicar a rede de esgoto, causa
impacto negativo para o solo e as coleções hídricas.

A competência do Estado para dispor sobre a matéria está prevista
nos incisos II, VI e VII do art. 23 da Constituição Federal.

Em relação à criação de novos postos de trabalho e ao fomento da
atividade econômica, cabe ressaltar que se trata de obrigação imposta
constitucionalmente a todos os entes políticos, conforme se
depreende da leitura do preâmbulo e dos princípios fundamentais
constantes na Constituição da República (arts. 1º, III e IV, e 3º, II, III e
IV).

As Emendas nºs 1 a 3, apresentadas na conclusão, são necessárias
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para aprimorar a proposição. A Emenda nº 1 dá nova redação ao
inciso I do art. 3º para adequá-lo à técnica legislativa. A Emenda nº 2
substitui, no “caput” do art. 4º, a expressão “Poder Executivo” por
“poder público”. A Emenda nº 3 suprime os arts. 5º e 6º. Por se tratar
de projeto cujos dispositivos se apresentam como diretrizes de
natureza programática, não vislumbramos, no caso, nenhum impacto
orçamentário imediato, a justificar a manutenção da expressão “as
despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de
dotação orçamentária própria”. Com efeito, tais despesas somente
serão evidenciadas quando o Poder Executivo instituir medidas
concretas para a implantação da política de reaproveitamento de
óleos vegetais. Em relação ao prazo de 90 dias assinalado para a
regulamentação da lei, trata-se de regra que viola o princípio da
separação dos Poderes, conforme entendimento do Supremo Tribunal
Federal e desta Comissão.

Finalmente, cumpre salientar a inexistência de óbice à iniciativa
parlamentar, tendo em vista a repartição de competências
estabelecida pela Constituição do Estado no tocante ao processo de
formação das leis. No caso, a legitimidade parlamentar encontra
respaldo no “caput” do art. 65 da Constituição Estadual.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.505/2007 com
as Emendas nºs 1 a 3, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao inciso I do art. 3º a seguinte redação:
“Art. 3º - (...)
I - articulação com a iniciativa privada e com os setores públicos das

três esferas de governo, visando à troca de experiências sobre
técnicas e proposições relacionadas com a coleta e o
reaproveitamento de óleos vegetais;”.

EMENDA Nº 2
Substitua-se, no “caput” do art. 4º, a expressão “Poder Executivo”

por “poder público”.
EMENDA Nº 3

Suprimam-se os arts. 5º e 6º.



38

Sala das Comissões, 2 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sargento

Rodrigues - Hely Tarqüínio - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.571/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem nº 95/2007, o Governador do Estado enviou
a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
DER-MG - a doar ao Município de Cataguases o imóvel que
especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo”, em 15/9/2007 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.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.571/2007 pretende conferir a necessária

autorização legislativa para que o DER-MG possa doar ao Município
de Cataguases um imóvel constituído pela área de 6.400,00m²,
situado na Avenida Manoel Inácio Peixoto, nesse Município, registrado
sob o nº 10.095, no Livro nº 3-AU, no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Cataguases.

A matéria deve observar a Constituição mineira, no art. 18, que
exige autorização legislativa para alienação de bem imóvel do Estado
e, em seu § 5º, estende a obrigação também para suas autarquias e
fundações.

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 inciso I de seu
art. 17, impõe aos órgãos da administração direta e a entidades
autárquicas e fundacionais, além da referida autorização, a
necessidade de interesse público devidamente justificado.

Assim, o parágrafo único do art. 1º prevê que o bem a ser alienado
destina-se à edificação das instalações do Corpo de Bombeiros Militar
do Estado de Minas Gerais - CBMMG -, o que beneficiará a
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comunidade e região.
Cabe ressaltar que o Corpo de Bombeiros Militar, segundo a alínea

“f” do inciso I do art. 26 da Lei Delegada nº 112, de 2007, integra a
administração direta do Poder Executivo do Estado como órgão
autônomo subordinado diretamente ao Governador. Assim, caberá a
este ente federativo a organização da corporação, assim como a
manutenção de suas instalações. Logo, é mais razoável que o imóvel
permaneça como propriedade do Estado.

Em decorrência disso, apresentamos a Emenda nº 1, ao final deste
parecer, autorizando o DER-MG a doar ao Estado o imóvel que
abrigará as instalações do CBMMG.

Por fim, mesmo sendo o bem transferido a outro ente da Federação,
o respectivo contrato deve ser revestido de garantia, que, neste caso,
está prevista no art. 2º do projeto, que estabelece o retorno do imóvel
ao patrimônio do DER-MG se, após o termo de cinco anos contados
da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a
destinação prevista.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.571/2007 com
a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado

de Minas Gerais - DER-MG - autorizado a doar ao Estado o imóvel
constituído pela área de 6.400,00m², situado na Avenida Manoel
Inácio Peixoto, nesse Município, registrado sob a Matricula nº 10.095,
Livro 3-AU, no Cartório de Registro Imóveis da Comarca de
Cataguases.”.

Sala das Comissões, 2 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Hely Tarqüínio - Gilberto

Abramo - Sargento Rodrigues.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.314/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.314/2007, de autoria do Deput ado Arlen
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Santiago, que declara de utilidade pública o Centro de Reintegração
Social Beija-Flor, com sede no Município de Oliveira, 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° 1.314/2007
Declara de utilidade pública a entidade Centro de Reintegração

Social Beija-Flor, com sede no Município de Oliveira.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Centro de

Reintegração Social Beija-Flor, com sede no Município de Oliveira.
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°

1.335/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.335/2007, de autoria do Deput ado Domingos
Sávio, que declara de utilidade pública a C.A.D.A - Casa de Apoio ao
Drogado e ao Alcoólatra, com sede no Município de Divinópolis, 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° 1.335/2007
Declara de utilidade pública a entidade Casa de Apoio ao Drogado e

ao Alcoólatra - Cada -, com sede no Município de Divinópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Casa de

Apoio ao Drogado e ao Alcoólatra - Cada -, com sede no Município de
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Divinópolis.
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°

1.353/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.353/2007, de autoria do Deput ado Zé Maia,
que declara de utilidade pública a Associação dos Doadores de
Sangue de Santa Juliana, com sede no Município de Santa Juliana, 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° 1.353/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Doadores de Sangue

de Santa Juliana, com sede no Município de Santa Juliana.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos

Doadores de Sangue de Santa Juliana, com sede no Município de
Santa Juliana.

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 SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.178/2007

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria dos Deputados Durval Ângelo e Weliton Prado, a
proposição em exame requer à Presidência da Assembléia Legislativa
seja enviado ofício ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais
solicitando informações sobre as providências legais adotadas em
relação à prorrogação do contrato entre o Estado e o Banco Itaú, em
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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, nesta Casa, que investigou o
processo de ajuste e as transformações no sistema financeiro público
estadual, na década de 90, com destaque para a privatização do
Banco do Estado de Minas Gerais - Bemge.

Após sua publicação no “Diário do Legislativo” em 21/9/2007, vem a
matéria à Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos do
art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela visa solicitar informações ao Ministério Público

Estadual sobre as providências legais adotadas por aquele órgão
quanto à renovação, ocorrida sem licitação, por meio de termo aditivo,
em 4/7/2002, do contrato existente entre o Estado de Minas Gerais e o
Banco Itaú S.A., cujo objeto é a administração da folha de pagamento
dos servidores públicos estaduais e a centralização da arrecadação
estadual.

Em 1998, quando adquiriu o Bemge, o Banco Itaú herdou as contas-
salário do funcionalismo. Em 2002, mais de um ano antes do
vencimento do contrato de administração da folha de pagamento,
houve sua renovação, sem licitação. De acordo com julgamento
realizado na sessão plenária de 16/12/2004, o Tribunal de Contas do
Estado considerou a renovação do contrato irregular. Não obstante, o
governo estadual sustenta a vigência e a legalidade do contrato com
base em um parecer emitido pela então Procuradoria-Geral do
Estado, em 2002.

Faz parte também do requerimento solicitação ao mesmo órgão de
que informe sobre as providências legais adotadas quanto às
recomendações contidas no relatório final da Comissão Parlamentar
de Inquérito do Sistema Financeiro, ocorrida durante o ano 2000 na
Assembléia Legislativa, a qual investigou o processo de ajuste e as
transformações no sistema financeiro público estadual na década de
90, com destaque para a privatização do Bemge.

Tal relatório final concluiu pela existência de indícios de
beneficiamento dos sócios minoritários do Bemge nos processos de
saneamento, de capitalização e de alienação das ações, assim como
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pela necessidade de um estudo do contrato de prestação de serviços
financeiros celebrado entre o Estado e o Bemge, o qual obriga o seu
sucessor Banco Itaú S.A.. Dessa forma, encerrados os trabalhos da
CPI, o Presidente da Assembléia Legislativa à época encaminhou
cópia do relatório final ao Governador do Estado, à Comissão de
Valores Mobiliários - CVM -, ao Ministério Público do Estado, ao
Tribunal de Contas e ao Banco Central do Brasil, solicitando que
adotassem as medidas judiciais e administrativas pertinentes. Em
especial, solicitou ao Ministério Público do Estado instauração de
inquérito civil público e propositura de ação de responsabilização dos
gestores públicos envolvidos no processo de alienação das ações do
Bemge, com base na Lei nº 8.429, de 1992, Lei de Improbidade
Administrativa.

Assim, considerado o volume de recursos movimentado pelo Estado
e a necessária qualidade dos serviços que deve ser exigida da
instituição financeira contratada pelo Poder Executivo, este relator
entende que a proposição em tela é relevante e oportuna.

Isto posto, e levando em consideração a função fiscalizadora do
Poder Legislativo, entendemos que é pertinente o pedido apresentado
pelos Deputados, motivo pelo qual deve prosperar nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº

1.178/2007, na forma original.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 1º de outubro de 2007.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - José Henrique, relator - Doutor

Viana - Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da
Silveira Jr.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 4 DE OUTUBRO DE 2007

ATA
ATA DA 92ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/10/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana e Dalmo Ribeiro Silva

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofício nº 3/2007, do Presidente
do Tribunal de Justiça - Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 1.642 a 1.650/2007
- Requerimentos nºs 1.234 a 1.236/2007 - 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

- Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - Ademir Lucas - Agostinho
Patrús Filho - 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 - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo -
Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão -
Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa -
Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - 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 - Ronaldo
Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi -
Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h8min, 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-
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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 Dinis Pinheiro, 1º-Secretário, lê a seguinte

correspondência:
OFÍCIO Nº 3/2007

Do Sr. Orlando Adão Carvalho, Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado, encaminhando cópia do parecer do relator do Projeto de Lei
de Organização e Divisão Judiciárias desse Tribunal. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei Complementar nº 26/2007.)

OFÍCIOS
Do Sr. Walton Alencar Rodrigues, Presidente do Tribunal de Contas

da União, encaminhando exemplar do sumário executivo “Auditoria no
Sistema Nacional de Integração de Informações em Justiça e
Segurança Pública - Infoseg”. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Do Sr. Dilzon Melo, Secretário de Desenvolvimento Regional,
prestando informações relativas ao Projeto de Lei Complementar nº
18/2007, da Deputada Rosângela Reis, em atenção a pedido de
diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei
Complementar nº 18/2007.)

Do Sr. Marcio A. de Lacerda, Secretário de Desenvolvimento
Econômico, prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº
160/2007, em atenção a pedido de diligência da Comissão de
Turismo. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 160/2007.)

Do Sr. Gustavo Botelho Júnior, Prefeito Municipal de Diamantina,
prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 1.431/2007, em
atenção a pedido de diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se
ao Projeto de Lei nº 1.431/2007.)

Do Sr. Sebastião Navarro Vieira Filho, Prefeito Municipal de Poços
de Caldas, solicitando o empenho deste Legislativo para que o Projeto
de Lei nº 637/2007 seja apreciado de forma a serem minimizados os
prejuízos já detectados para diversos Municípios. (- Anexe-se ao
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Projeto de Lei nº 637/2007.)
Dos Srs. Carlos Augusto Tenório Dionísio, Presidente da Câmara

Municipal de Cachoeira de Minas, e José Iria de Brito, Presidente da
Câmara Municipal de Santana do Paraíso, solicitando,
respectivamente, aprovação do inciso III do art. 44 do Projeto de Lei
Complementar nº 26/2007, da forma como proposto, e apoio à
transferência do Município de Santana do Paraíso, da Comarca de
Mesquita para a de Ipatinga. (- Anexem-se ao Projeto de Lei
Complementar nº 26/2007.)

Do Sr. Gustavo Botelho Neto, Superintendente-Geral de Polícia
Civil, prestando informações sobre o Requerimento nº 822/2007, da
Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Luís Márcio Araújo Ramos, Presidente da Fhemig, prestando
informações relativas ao Requerimento nº 939/2007, das Comissões
de Direitos Humanos e do Trabalho.

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da Cemig, prestando
informações relativas ao Requerimento nº 968/2007, do Deputado
Weliton Prado.

Do Sr. José Élcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 1.092/2007, da
Comissão de Administração Pública.

Da Sra. Janete Gomes Barreto Paiva, Reitora da Uemg,
encaminhando o Relatório das Bolsas para Carentes e Apoio ao
Desenvolvimento de Programas e Projetos de Pesquisas e Extensão -
Prouemg. (- À Comissão de Educação.)

Do Sr. Mário Konichi Higuchi Júnior, Promotor de Justiça da
Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos, comunicando
que o Requerimento nº 1.008/2007, da Comissão de Direitos
Humanos, foi encaminhado ao Corregedor da Polícia Militar.

Do Ten.-Cel. PM Silas Barnabé de Souza, Comandante do 40º
Batalhão de Polícia Militar, encaminhando documentação em resposta
ao Requerimento nº 941/2007, da Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra. Maria Karla Batista, Superintendente de Relações
Institucionais da Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel -,
encaminhando informações em atenção ao Requerimento nº
600/2007, da Comissão de Política Agropecuária.
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Do Sr. Victor Flávio Monteiro de Paula, Delegado Regional de
Polícia Civil, encaminhando documentação que evidencia a precária
situação da cadeia pública de Pouso Alegre. (- À Comissão de
Segurança Pública.)

Do Sr. Ronaldo Teixeira, Chefe de Gabinete do Ministério da Justiça,
convidando para a oficina de trabalho sobre o Programa Nacional de
Segurança Pública com Cidadania - Pronasci -, do Governo Federal.

Do Sr. Sérgio Dâmaso, Chefe de Gabinete do 3º Distrito do
Departamento Nacional de Produção Mineral, agradecendo convite
formulado por esta Casa para participação em seminário.

Da Sra. Simone Ribeiro Rolla, Superintendente de Coordenação
Técnica da Secretaria de Meio Ambiente, solicitando apoio desta Casa
à participação de representantes nas reuniões mensais odinárias e em
outros eventos da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental
de Minas Gerais - Ciea-MG.

Do Sr. Roberto Messias Franco, Diretor de Licenciamento Ambiental
do Ibama, prestando informações relativas ao Requerimento nº
865/2007, do Deputado Wander Borges.

Do Sr. Alexandre Magrineli dos Reis, Chefe de Gabinete da
Fundação Estadual do Meio Ambiente, prestando informações
relativas ao Requerimento nº 950/2007, do Deputado Wander Borges.

Do Sr. Flávio Alves Monteiro, Coordenador do Bloco Brasileiro da
União de Parlamentares do Mercosul, convidando, em nome do
Presidente desse Bloco, para a reunião ordinária da UPM, a realizar-
se em 5/10/2007, na Argentina, e para a VI Sessão Ordinária do
Parlamento do Mercosul, em 8/10/2007, no Uruguai.

Do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Sabará, solicitando
manifestação da Presidência desta Casa com relação à proposta de
obra que menciona, a qual, segundo explica, traria benefícios para a
Região Metropolitana de Belo Horizonte. (- À Comissão de
Transporte.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
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PROJETO DE LEI Nº 1.642/2007
Declara de utilidade pública a entidade São Geraldo Futebol Clube,

com sede no Município de Itabirito.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade São Geraldo

Futebol Clube, com sede no Município de Itabirito.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de outubro de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: O São Geraldo Futebol Clube é uma sociedade

desportiva, cultural e recreativa, 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. O São Geraldo Futebol Clube está em
funcionamento há 16 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 Educação, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.643/2007
Proíbe as empresas que exploram locação imobiliária de cobrar

taxas por informações cadastrais do consumidor.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As empresas que exploram locação imobiliária no Estado

ficam proibidas de cobrar taxas por informações cadastrais do
consumidor.

Art. 2º - Em caso de descumprimento do disposto no art. 1º, a
empresa fica obrigada a ressarcir ao consumidor, em dobro, o valor
cobrado.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de outubro de 2007.
Gilberto Abramo
Justificação: O projeto visa, primeiramente, fazer com que a

população seja beneficiada com a supressão de mais essa cobrança
indevida. As empresas de serviços imobiliários vêm cobrando de seus
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usuários, de forma abusiva e ilegal, valores adicionais pelas
informações cadastrais do consumidor. Trata-se de consultas aos
órgãos de proteção ao crédito, os quais, segundo o Código de Defesa
do Consumidor, devem ficar às expensas do proprietário. No caso
específico da cobrança de taxa pelas informações cadastrais do futuro
locatário, este é particularmente prejudicado, uma vez que ela fere o
princípio basilar do direito, o da ampla defesa, que garante ao
indivíduo a não-produção de prova contra si mesmo.

A medida que propomos é justificável e de suma importância, tendo
em vista que a consulta cadastral é um serviço disponibilizado
gratuitamente para a sociedade.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a
aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa do
Consumidor para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.644/2007
Dá denominação a trecho da Rodovia MG-020 no Município de

Jabuticatubas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominado Rodovia Prefeito Valério de Sales Costa

Sobrinho - Leco o trecho da Rodovia MG-020 que liga o Município de
Santa Luzia a de Jabuticatubas.

Parágrafo único - O Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais - DER-MG - providenciará, com recursos de
seu orçamento, a fixação de placas indicativas da denominação da
rodovia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de outubro de 2007.
Gustavo Valadares
Justificação: Este projeto de lei tem como objetivo dar ao trecho da

MG-020 que liga Santa Luzia a Jabuticatubas a denominação de
Prefeito Valério de Sales Costa Sobrinho - Leco, como forma de
homenagear e demonstrar respeito a esta ilustre figura pública.

Funcionário público, exerceu mandato de Prefeito do Município de
Jabuticatubas, no período de 1982 a 1988, e teve atuação marcante
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na história política de sua terra, especialmente na atenção aos mais
necessitados. Assim, encontram-se respeitados os ditames da Lei nº
13.408, de 21/12/99.

Leco, como era conhecido por seus conterrâneos, marcou toda sua
trajetória de vida pela transparência em seus atos, especialmente na
vida pública, e pelo companheirismo e amizade com todos. A
homenagem de que trata esta lei encontrará com certeza eco na
população de Jabuticatubas e região.

Tendo em vista o mérito e a relevância da denominação aqui
proposta, espero pelo apoio dos nobres colegas desta Casa
Legislativa para sua aprovação.

- 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 1.645/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Fernandes

Tourinho os imóveis que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Fernandes Tourinho os imóveis de propriedade do Estado assim
discriminados:

I - imóvel constituído pela área de 2.000,00m² e respectiva
benfeitoria, situado no Córrego Caixa Larga, Município de Fernandes
Tourinho, registrado sob o nº 13.920, Livro 3-M, fls. 35, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Tarumirim;

II - imóvel constituído pela área de 2.263,60m² e respectiva
benfeitoria, situado no Córrego do Barbudo, Município de Fernandes
Tourinho, registrado sob o nº 13.923, Livro 3-M, fls. 36, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Tarumirim;

III - imóvel constituído pela área de 2.000,00m² e respectiva
benfeitoria, situado no Distrito de Senhora da Penha, registrado sob o
nº 12.010, Livro 3-K, fls. 234, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Tarumirim;

IV - imóvel constituído pela área de 1.600,00m² e respectiva
benfeitoria, situado no Córrego Preto, Município de Fernandes
Tourinho, registrado sob o nº 13.922, Livro 3-M, fls. 36, do Cartório de
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Registro de Imóveis da Comarca de Tarumirim; e
V - imóvel constituído pela área de 2.000,00m² e respectiva

benfeitoria, situado no Córrego da Água Doce, Município de
Fernandes Tourinho, registrado sob o nº 13.921, Livro 3-M, fls. 35, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tarumirim.

Parágrafo único - Os imóveis descritos no “caput” são destinados ao
funcionamento de projetos sociais de interesse da municipalidade.

Art. 2º - Findo o prazo de cinco anos,contados da lavratura da
escritura pública de doação, se não tiver sido dada a destinação
prevista, ou no caso de ser desvirtuada a destinação ou modificada a
finalidade, será desfeita a doação e o imóvel de que trata esta lei
reverterá ao patrimônio do Estado.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de outubro de 2007.
José Henrique
Justificação: Esses imóveis eram destinados anteriormente ao

atendimento de alunos residentes na zona rural para execução do
Programa Estadual de Alfabetização Rural. Com o fim da execução
desse Programa, em razão da municipalização do ensino
fundamental, houve uma diminuição significativa de alunos e os
prédios tornaram-se ociosos, sem nenhum aproveitamento ou uso por
parte do Estado. Assim, o Município de Fernandes Tourinho busca,
perante o Estado, a restituição dos citados prédios com a finalidade de
utilização em projetos sociais. São estas as razões que me levam a
apresentar esta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.646/2007
Declara de utilidade pública a Associação Assistencial Três Reis

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

Assistencial Três Reis Magos, com sede no Município de Caldas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de outubro de 2007.
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Alberto Pinto Coelho
Justificação: A referida Associação, fundada em 2001, possui como

objetivo essencial realizar obras e ações visando à melhoria da
qualidade de vida da população local, especialmente a mais carente.
Com esse propósito, combate a fome e a pobreza; presta assistência
médica aos idosos; oferece moradia e auxílio pecuniário aos mais
necessitados; promove o voluntariado.

Pelos bons serviços prestados à coletividade, contamos com 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 1.647/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores de

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

Moradores de Ferreiras, com sede no Município de Pedro Leopoldo.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de outubro de 2007.
Alberto Pinto Coelho
Justificação: A Associação dos Moradores de Ferreiras, fundada em

1989, tem por finalidade promover a proteção da saúde da família, da
gestante, da criança, do adolescente e do idoso, visando beneficiar
todos os moradores desse bairro. Empreende também esforços para
atender aos anseios de seus associados, proporcionando-lhes
melhoria na qualidade de vida.

Por sua atividade, que denota significativa importância social,
esperamos a anuência dos nobres Deputados ao título 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 N° 1.648/2007
Declara utilidade pública o Instituto Agronelli de Desenvolvimento
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Social - Iades -, com sede no Município de Uberaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública o Ins tituto Agronelli de

Desenvolvimento Social - IADES -, com sede no Município de
Uberaba.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de outubro de 2007.
Fahim Sawan
Justificação: O Instituto Agronelli de Desenvolvimento Social -

IADES -, situado no Município de Uberaba, é uma associação de
utilidade pública sem fins lucrativos, de caráter assistencial, que está
em pleno funcionamento há mais de 1 ano.

Sua finalidade, junto à comunidade e aos colaboradores dos
projetos, é a promoção de ações em prol da defesa e conservação do
meio ambiente e do desenvolvimento sustentável, do desenvolvimento
econômico e social e do combate à pobreza. Além disso, visa a
promoção da segurança alimentar e nutricional, e do voluntariado,
entre outras ações, contribuindo para uma sociedade mais justa e
participativa. Valoriza a vida saudável, a busca da igualdade de
gêneros, o incentivo à cidadania, a promoção da educação, os direitos
da criança e do adolescente e a defesa do meio ambiente.

Considerando-se a relevância do trabalho desenvolvido pelo referido
instituto para a comunidade e para a cidade de Uberaba, esperamos
contar com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.649/2007
Declara de utilidade pública a Creche Dora Ribeiro, com sede no

Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Creche Dora Ribeiro,

com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de outubro de 2007.
Fahim Sawan
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Justificação: A Creche Dora Ribeiro, situada no Município de Belo
Horizonte, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, de caráter
assistencial, que funciona regularmente há mais de dois anos.

Sua finalidade é acolher e amparar a infância, proporcionando a
crianças de até seis anos abrigo, alimentação, educação, assistência
médica e social. Esses benefícios são extensivos aos familiares das
crianças e a seus educadores. Em complemento aos seus objetivos,
promove atividades sociais, culturais e de lazer, além de realizar
cursos, feiras, atividades artísticas e esportivas.

Considerando-se a relevância do trabalho desenvolvido pela referida
Creche para a comunidade de Belo Horizonte, esperamos contar com
o apoio dos nobre pares à aprovação deste projeto de lei, que
pretende declará-la de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.650/2007
Declara de utilidade pública o Conselho Municipal de Segurança

Pública de Santa Luzia - Comsep -, com sede no Município de Santa
Luzia.

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

Segurança Pública de Santa Luzia - Comsep -, com sede no Município
de Santa Luzia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de outubro de 2007.
Wander Borges
Justificação: A Constituição da República preceitua segurança

pública como dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, a
qual deve ser exercida para a preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Destarte, a comunidade tem tanta responsabilidade quanto os
poderes governamentais no que concerne à incumbência de garantir a
segurança pública. Por esse motivo, entendemos imprescindíveis o
envolvimento e a participação popular na construção de uma
sociedade dotada de paz pública.
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Corroborando a assertiva, transcrevemos a manifestação do ilustre
Prof. Tércio Sampaio Ferraz Júnior sobre o tema: “Devemos
conscientizar-nos de que os temas de segurança pública não
pertencem apenas às polícias, mas dizem respeito a todos os órgãos
governamentais que se integram, por via de medidas sociais de
prevenção ao delito. A comunidade não deve ser afastada, mas
convidada a participar do planejamento e da solução das
controvérsias que respeitem a paz pública”.

Plenamente consciente de seu dever e de sua responsabilidade
para com a construção de uma sociedade dotada de paz pública, na
data de 12/8/2000 a comunidade luziense criou a entidade
denominada Conselho Municipal de Segurança Pública de Santa
Luzia. Trata-se de uma associação civil, sem fins lucrativos, que tem
por finalidade estatutária colaborar com os órgãos de segurança
pública, para a melhora das ações de segurança pública
desenvolvidas em Santa Luzia.

Para o cumprimento de suas finalidades, a associação desenvolve
palestras, conferências, estudos, fóruns, campanhas educativas, entre
outras ações, com o escopo de despertar na comunidade a
necessidade de cooperar com o poder público nas ações em benefício
da ordem e da tranquilidade pública.

Cumpridos todos os requisitos legais, contamos com o apoio desta
Casa para o reconhecimento do nobre trabalho desenvolvido pela
entidade.

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

REQUERIMENTOS
Nº 1.234/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja

formulada manifestação de aplauso à Associação Comercial e
Industrial de Curvelo - Acic - pelo transcurso do 75º aniversários de
sua fundação.

Nº 1.235/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Construtora Caparaó pela
passagem do cinquentenário de sua fundação. (- Distribuídos à
Comissão de Turismo.)
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Nº 1.236/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulado apelo ao Secretário de Esportes com vistas a autorizar a
implantação do programa “Campos de Luz” no Estádio Municipal
Virgílio Antônio da Silva, no Município de Centralina. (- À Comissão de
Educação.)

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 fórum técnico “ICMS Solidário”.

- A ata deste evento será publicada na edição do dia 11.9.2007.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - 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 amanhã, dia 3, 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 seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 14/2007 NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/8/2007

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Fahim Sawan, Ivair Nogueira, Leonardo Moreira e Weliton Prado,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Fahim Sawan, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ivair Nogueira,
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 empossar o
Presidente e a designar o relator. O Presidente, Deputado Fahim
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Sawan, é empossado e designa o Deputado Ivair Nogueira 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, conforme edital a ser publicado,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de outubro de 2007.
Fahim Sawan, Presidente - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira.
ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 25/9/2007
Às 15h5min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Gláucia Brandão e Maria Lúcia Mendonça e o Deputado Dalmo
Ribeiro Silva (substituindo este ao Deputado Antônio Genaro, por
indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Gláucia
Brandão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e acusa o
recebimento da seguinte proposição, para a qual designou o relator
citado a seguir: Projeto de Lei nº 1.521/2007, em turno único
(Deputado Dimas Fabiano). 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, na forma do
Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei nº 1.499/2007, no 1º turno (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 1.417/2007(relator: Deputado Dimas Fabiano) e
1.484/2007 (relatora: Deputada Rosângela Reis), que receberam
parecer pela aprovação com as emendas que receberam o nº 1,
apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça, e 1.461/2007
(relatora: Deputada Maria Lúcia Mendonça), que recebeu parecer pela
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aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Requerimentos nºs 1.097, 1.132 e 1.165/2007.
Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação
Final do Projeto de Lei nº 1.379/2007. 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, 2 de outubro de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Wanderley Jangrossi - Maria Lúcia

Mendonça.
ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

26/9/2007
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Carlos Mosconi, Hely Tarqüínio, Carlos Pimenta e Ruy Muniz,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, a
Deputada Elisa Costa e os Deputados Carlin Moura e Lafayette de
Andrada. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Carlos
Mosconi, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Carlos Pimenta, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater o Projeto de Lei nº 1.416/2007, do
Governador do Estado, que cria o Conselho Estadual de Saneamento
Básico - Cesb - e dá outras providências, e comunica o recebimento
de ofício do Sr. José Eduardo Batista, Vereador à Câmara Municipal
de Pratinha, publicado no “Diário do Legislativo” de 13/9/2007. O
Presidente acusa o recebimento da seguinte proposição, para o qual
designou o relator citado a seguir: Projeto de Lei nº Projeto de Lei nº
184/2007, no 1º turno (Deputado Hely Tarqüínio). 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 Carlos Pimenta (2),
em que solicita seja formulado apelo ao Secretário de Estado de
Saúde, com vistas a que sejam contratados três motoristas para a
Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos para
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Transplantes - CNCDO, Regional Norte-Nordeste, uma vez que esse
órgão já tem à disposição os carros e o combustível, conforme
documento em anexo; e seja realizada audiência pública desta
Comissão para debater a questão da destinação de recursos
financeiros para a Coordenadoria Especial de Promoção e Defesa da
Mulher - Cedem. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para
ouvir o Sr. Felipe Campos Latella, Superintendente de Saneamento
Ambiental da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e
Política Urbana - Sedru; a Sra. Cláudia Júlio Ribeiro, Coordenadora da
Frente Estadual de Saneamento Ambiental - Fesa; os Srs. Carlos
Henrique Melo, membro do Conselho Diretor da Associação Nacional
dos Serviços Municipais de Saneamento - Poços de Caldas; Márcio
Tadeu Pedrosa e Carlos Eduardo Orsini Nunes de Lima,
respectivamente, Presidente e Diretor da Associação Brasileira de
Engenharia Sanitária e Ambiental - Abes; e José Maria dos Santos,
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de
Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgoto do
Estado de Minas Gerais - Sindágua, que são convidados a tomar
assento à mesa. A Presidência concede a palavra à Deputada Elisa
Costa, autora do requerimento que deu origem ao debate, para suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, com a participação das seguintes pessoas: Fátima
Gouvêa, Engenheira Civil e Sanitarista; Renato Rodrigues, funcionário
da Copasa; Rafael Afonso Silva, da Liderança de Serviços Sociais;
José Fernandes Pacheco, Assessor da Deputada Federal Maria do
Carmo Lara; Ronaldo Resende, Diretor da Abes; Nilo Sérgio Gomes,
Presidente do Sindicato dos Engenheiros; e Edimilson, da Gestão de
Políticas Sociais da Diocese de Belo Horizonte, conforme consta nas
notas taquigráficas. 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 2/10/2007, às 14h30min, no Plenarinho I, para
discutir e votar a matéria constante na pauta, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de outubro de 2007.
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Carlos Mosconi, Presidente - Hely Tarqüínio - Carlos Pimenta -
Doutor Rinaldo- Ruy Muniz.

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/9/2007
Às 10h43min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Zé Maia, Jayro Lessa, Agostinho Patrús Filho, Lafayette de Andrada e
Sebastião Helvécio, membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados Rêmolo Aloise e 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 a discutir e votar proposições
da Comissão; e comunica o recebimento de ofícios do Sr. Daniel Silva
Balaban, Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento Agrário,
publicados no “Diário do Legislativo” de 20/9/2007. Registra-se a
presença do 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. Após discussão
e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.356/2007 (relator:
Deputado Agostinho Patrús Filho) e 1.415/2007 na forma do vencido
no 1º turno (relator: Deputado Antônio Júlio); e pela aprovação, no 1º
turno, dos Projetos de Lei nºs 965/2007 com as Emendas nºs 1 e 2, da
Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Jayro Lessa), e
1.446/2007 (relator: Deputado Lafayette de Andrada). Os pareceres
sobre os Projetos de Lei nºs 1.182/2007, no 2° turn o, e 1.120/2007, no
1º turno, deixam de ser apreciados em virtude de solicitação de prazo
regimental formulada pelos respectivos relatores, Deputados Lafayette
de Andrada e Agostinho Patrús Filho. O Projeto de Lei Complementar
nº 27/2007 e os Projetos de Lei nºs 15 e 1.357/2007 são retirados da
pauta pelo Presidente da Comissão, por não cumprirem pressupostos.
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, é aprovado requerimento do Deputado Weliton Prado, em
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que solicita seja realizada reunião conjunta desta Comissão com a de
Assuntos Municipais e 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
na celebração do termo aditivo para a administração da folha de
pagamento dos servidores e da arrecadação estadual e ao não-
cumprimento de cláusulas contratuais referentes ao fechamento de
agências pioneiras. O requerimento do Deputado Délio Malheiros, em
que solicita seja realizada reunião para debater, em audiência pública,
o Projeto de Lei nº 1.182/2007, que estabelece critérios especiais para
o pagamento dos precatórios de natureza alimentar e o cronograma
de pagamento dos precatórios em geral, tem sua votação adiada, a
requerimento do Deputado Agostinho Patrús Filho, aprovado pela
Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a reunião extraordinária a realizar-se no dia 27/9/2007, às 11
horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de outubro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho - Lafayette de Andrada

- Antônio Júlio - Jayro Lessa - Sebastião Helvécio.
ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/9/2007
Às 10h15min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Délio

Malheiros, membro da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta a
reunião e, com base no inciso III do art. 120, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, e considera-a aprovada. A Presidência informa
que a reunião se destina a debater a proposta do Tribunal de Justiça
do Estado para que se torne obrigatório o registro em cartório dos
contratos de financiamento de veículos. O Presidente acusa o
recebimento da seguinte proposição, para a qual designou o relator
citado a seguir: Projeto de Lei nº 1.233/2007, no 1º turno (Deputado
Célio Moreira). A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para
ouvir os Srs. José Francisco Bueno, Corregedor-Geral de Justiça do
Estado; Donizetti Rodrigues, Gerente de Fiscalização dos Serviços
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Materias e de Registro; Oliveira Santiago Maciel, Chefe do Detran-
MG; as Sras. Rafaela Gigliotti, Chefe da Assessoria Jurídica do
Detran-MG; Vanuza de Cássia Arruda, Coordenadora do
Departamento de Registro de Títulos e Documentos e Civil das
Pessoas Jurídicas da Serjus, representando o Sr. Roberto Dias
Andrade, Presidente da Associação dos Seventuários de Justiça do
Estado; os Srs. Dante Ramos Júnior, representando o Instituto
Nacional de Registro de Títulos e Documentos; José Nadi Neri, Diretor
do Instituto de Registro de Títulos e Documentos de Minas Gerais;
Hoberdan Mendes, Presidente da Associação dos Revendedores de
Veículos no Estado de Minas Gerais; Joel Jorge Paschoalin,
Presidente do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de
Veículos de Minas Gerais; e Carlos José Barreto, Gerente do
Sindicato dos Concessinários e Distribuidores de Veículos de Minas
Gerais, que são convidados a tomar assento à mesa. Registra-se a
presença dos Deputados Antônio Júlio, Célio Moreira e Walter Tosta.
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 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 1.015/2007 na forma
do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Célio Moreira) e 1.121/2007 na forma do Substitutivo nº 1,
da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Célio
Moreira em virtude de redistribuição.). Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de outubro de 2007.
Délio Malheiros , Presidente - Célio Moreira.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 1.555/2007

Dê-se ao “caput” do art. 1º a seguinte redação:
“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 16.833, de 20 de
julho de 2007, que alterou a tabela de vencimentos básicos dos
servidores da Secretaria da Assembléia.”.

Sala das Reuniões, 24 de setembro de 2007.
Célio Moreira
Justificação: Esta emenda tem como objetivo retificar o número da

lei citada no “caput” do art. 1º do Projeto de Lei nº 1.555/2007. O
referido dispositivo faz referência erroneamente à Lei nº 16.836, de
25/7/2007, que dá denominação à Escola Estadual de São João do
Paraíso, localizada no Município de São João do Paraíso. Porém, o
que pretende o Projeto de Lei nº 1.555/2007 é fazer referência à Lei nº
16.833, de 20/7/2007, que altera a tabela de vencimentos básicos dos
servidores da Secretaria da Assembléia Legislativa e dá outras
providências.

Assim, faz-se necessário corrigir o erro formal do Projeto de Lei nº
1.555/2007, alterando o número da lei citada.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.483/2007

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em epígrafe
visa declarar de utilidade pública a Associação Sabarense Protetora
dos Animais e da Natureza, com sede no Município de Sabará.

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 1.483/2007 pretende declarar de utilidade pública
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a Associação Sabarense Protetora dos Animais e da Natureza, com
sede no Município de Sabará, que tem por escopo proteger os
animais contra a crueldade, maus-tratos, doenças, fome e abandono.

Com esse propósito, promove diversas campanhas como de
vacinação, principalmente de cães e gatos urbanos, contra doenças
endêmicas ou epidêmicas, de identificação dos animais pelos
responsáveis e de conscientização da população sobre as
necessidades dos animais e a responsabilidade dos proprietários.

Ademais, realiza feiras de doação e adoção de animais, estimulando
a criação de abrigos particulares para os abandonados, com
assistência veterinária e doação de rações e materiais necessários à
manutenção do local.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.483/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 3 de outubro de 2007.
Sávio Souza Cruz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.521/2007

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Sociedade Musical Senhora Mãe de
Deus de Roças Novas, 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 1.521/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Sociedade Musical Senhora Mãe de Deus de Roças Novas, com
sede no Município de Caeté, que possui como finalidade primordial a
disseminação da arte musical.
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Na consecução de seus propósitos, mantém uma orquestra e uma
banda de música, realizando concertos abertos ao público e
abrilhantando eventos oficiais. Coopera, pois, com o aprimoramento
artístico e cultural da população local.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 1.521/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 3 de outubro de 2007.
Dimas Fabiano, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.529/2007

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
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.

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 1.529/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Amigos do Meio Ambiente, com sede no Município
de Unaí, que tem como finalidade essencial a defesa dos recursos
naturais, atuando na preservação da biodiversidade e das áreas
ecologicamente importantes.

Dessa maneira, luta contra todos os atos de degradação do meio
ambiente, para tanto mobilizando a comunidade estudantil, urbana e
rural e os demais segmentos da sociedade. Além do mais, por meio
de estudos e pesquisas, divulga as causas dos problemas ambientais
e as alternativas para as suas soluções.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.
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Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 1.529/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 3 de outubro de 2007.
Sávio Souza Cruz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.532/2007

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública o Instituto Cultural e Social
Maranata, com sede no Município de Ribeirão das Neves.

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 1.532/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Instituto Cultural e Social Maranata, com sede no Município de
Ribeirão das Neves, que tem como finalidade precípua realizar obras
e ações visando à melhoria da qualidade de vida da população local.

Dessa forma, instrui sobre o uso de técnicas adequadas para a
preservação do meio ambiente, incentiva as atividades que visam ao
fortalecimento da agricultura familiar e presta assessoramento técnico
para o desenvolvimento de projetos agrícolas e promove a defesa do
patrimônio cultural.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 1.532/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2007.
Chico Uejo, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 14/2007
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Comissão Especial
Relatório

De autoria de 1/3 dos membros da Assembléia Legislativa e tendo
como primeiro signatário o Deputado Sargento Rodrigues, a Proposta
de Emenda à Constituição nº 14/2007 dá nova redação ao art. 273 da
Constituição do Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 27/4/2007, foi a proposição
encaminhada a esta Comissão Especial para receber parecer no 1º
turno, nos termos do art. 201, c/c o art. 111, I, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em análise tem por objetivo assegurar precisão técnica

no tratamento constitucional oferecido à função de Delegado de
Polícia. Parte, para tanto, de premissa segundo a qual o Delegado
exerce função pública que se enquadra entre as carreiras jurídicas,
especificamente a Defensoria Pública e a Advocacia do Estado.

Do ponto de vista jurídico-constitucional a proposta não encontra
óbice. Nos termos em que se apresenta, a proposta tão-somente
reconhece a indubitável condição de carreira jurídica ao Delegado de
Polícia, determinando que lhe sejam estendidos certos atributos
funcionais, inerentes a essa circunstância. A nova redação
constitucional inovará apenas na esfera de competência do Estado
membro, na medida em que apenas estabelecerá determinada
condição a ser observada quanto aos agentes que ocupam essa
função pública. Da mesma forma, não violará reserva de iniciativa por
via oblíqua, já que não trata, em concreto, de organização
administrativa do Estado ou de regime jurídico do servidor. Trata,
assinale-se, de reconhecimento formal em termos amplos e genéricos.

A proposição se ocupa de propostas destacadas entre as mais
importantes pelo grupo 4 e constantes do documento final do
seminário legislativo “Segurança para todos”, realizado nesta Casa em
2006. Constam, pois, como itens prioritários, nºs 1 e 3
respectivamente, o “retorno do Delegado de Polícia às carreiras
jurídicas” e a concessão de “garantias funcionais para os Delegados
de Polícia nos mesmos moldes dos Defensores Públicos e
Procuradores do Estado”.
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Trata-se de proposta que possui o claro objetivo de aprimorar a
defesa social realizada em nosso Estado, especialmente o trabalho de
investigação policial, mediante arranjo institucional que, se não é
inovador, porque já aplicado em benefício da função pública
desenvolvida por várias outras categorias, mostra-se apto a reformar
de maneira eficaz o mencionado setor.

A experiência brasileira é eloqüente ao evidenciar os casos da
advocacia, da magistratura, do Ministério Público, da advocacia
pública em geral, como alcançando seus mais elevados padrões de
qualidade na medida em que seus membros, ponto central de suas
atividades, passaram a ser suficientemente protegidos.

Essa, aliás, a seara percorrida no trabalho acadêmico de Glória
Bonelli, segundo a qual a equiparação do Delegado a essas outras
categorias se enquadra em um contexto que prioriza a
“profissionalização” do Delegado em benefício do serviço.

Para a autora, “o percurso que os advogados, os magistrados e os
Promotores de Justiça trilharam parece estar sendo seguido pelos
Delegados de Polícia. Alguns dos desafios que enfrentam estão
relacionados às especificidades de sua atividade, que articula dois
mundos identitários distintos como o conhecimento técnico-científico e
a prática da força, a valorização do saber abstrato e o desprestígio da
violência e do trabalho 'sujo', o autocontrole das profissões e o risco
imprevisível de lidar com a criminalidade” (Bonelli, Maria da Glória.
“Os Delegados de Polícia entre o profissionalismo e a política no
Brasil: 1842-2000”. In: “Meeting of the Latin American Studies
Association”, Dallas, Texas, March, 27-29, 2003).

Há o reconhecimento da posição do Delegado no rol das carreiras
jurídicas (Mendonça, Paulo. “Introdução à Ciência do Direito”. In:
http://www.unirio.br/ied) e esse enquadramento decorre,
especialmente, das funções a si atribuídas, as quais, para muito além
de meras rotinas administrativas, demandam, inegavelmente,
conhecimento da lei e raciocínio jurídico aguçado (Kfouri Filho,
Abrahão José. "A Polícia Civil e sua institucionalização". In: “A Polícia
Civil à luz do Direito”, Moraes, Bismael B. (org.). São Paulo: Revista
dos Tribunais, 1991). Transcreva-se, a propósito, a lição de Geraldo
do Amaral Toledo Neto, Vice-Presidente da Associação dos
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Delegados de Polícia de Minas Gerais e professor de direito
processual da PUC Minas, a respeito:

“Tal como os membros da Defensoria Pública e da Procuradoria do
Estado (Advocacia-Geral do Estado), órgãos da mesma derivação
hierárquica, ou seja, do Poder Executivo mineiro, o cargo de Delegado
de Polícia, como os citados, é privativo de bacharel em direito, provido
mediante concurso público de provas e títulos, com fiscalização direta
da Ordem dos Advogados do Brasil, cabendo-lhe a interpretação e
aplicação das espécies normativas que integram o ordenamento
jurídico. Entre todos os agentes do Poder Executivo, apenas no
concurso para essas três carreiras são exigidos tais requisitos, já que
suas veredas necessitam de conhecimentos jurídicos para a operação
de suas atividades”. (Toledo Neto, Geraldo do Amaral. “Manual de
Processo Penal. Inquérito Policial. Ação Penal. Provas e Prisões”.
Belo Horizonte: Ed. Ciência Jurídica, 2007). (Grifos nossos.)

Perceba-se, ainda, a questão nas palavras do Delegado Roberto
Brutus, que assim se expressou: “... Integramos o grupo das carreiras
jurídicas. Participamos, no nascedouro, da apuração dos delitos.
Formamos a prova. E fornecemos os elementos imprescindíveis à
propositura dos delitos. Formamos a prova e fornecemos os
elementos imprescindíveis à propositura da ação penal. É a polícia
judiciária trabalhando contra a impunidade. Mais que isso. O Delegado
de Polícia no dia-a-dia investiga, aconselha, dirime conflitos, evita o
crime. Faz a paz. Regula, na verdade, as relações sociais” (In:
Zaverucha, Jorge “Polícia Civil de Pernambuco: O Desafio da
Reforma”. Recife: Editora Universidade Federal de Pernambuco,
2003).

Como assevera Emanuel Lopes, com exatidão, a função de
Delegado de Polícia inclui-se, a um só tempo, entre as de natureza
policial e jurídica (“Carreira Jurídica ou Policial? Ambas”). Assim é que
o reconhecimento de prerrogativas funcionais para o Delegado de
Polícia, em isonomia com as demais carreiras jurídicas, a
magistratura, a advocacia pública e a promotoria de justiça, é
imperativo de racionalidade jurídica e de eficiência administrativa,
afinal, não será com um Delegado de Polícia enfraquecido e à mercê
de intervenções político-administrativas sobre o seu trabalho que o
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serviço policial se aperfeiçoará (Couto, Luiz Carlos. “O Delegado de
Polícia está mais fraco, em termos de poder e autoridade?” In: Jus
Navigandi, Teresina, ano 2, n. 24, abr. 1998.).

Normativamente, a definição de atividade jurídica é estabelecida
pelo art. 2º da Resolução nº 11, de 31/1/2006, do Conselho Nacional
de Justiça, que estabelece o seguinte:

“Art. 2º - Considera-se atividade jurídica aquela exercida com
exclusividade por bacharel em Direito, inclusive de magistério
superior, que exija a utilização preponderante de conhecimento
jurídico, vedada a contagem do estágio acadêmico ou qualquer
atividade anterior à colação de grau”.

Ora, do Delegado de Polícia são exigidos conhecimentos de direito
constitucional, direito penal e direito processual penal, disciplinas
empregadas pelo Delegado ao exercer valoração jurídica na análise
do fato criminoso. Necessita, além disso, de conhecimentos de direito
processual civil para efetuar buscas, arrestos e seqüestros; faz uso do
Código de Trânsito para juridicamente decidir sobre direitos
fundamentais da pessoa, como a cassação da Carteira Nacional de
Habilitação ou a apreensão de veículos, obedecendo a procedimentos
nos quais devem ser assegurados o contraditório e a ampla defesa;
aplica conhecimentos de direito financeiro, econômico e fiscal no
desempenho das atividades de repressão contra os crimes do
colarinho branco; aborda o direito administrativo nos delitos praticados
por funcionários públicos contra a administração publica,
principalmente nos desvios de recursos do erário, nos casos de
corrupção. Na esfera privada, exigem-se do Delegado conhecimentos
de direito civil, para apuração de delitos contra a família, a
propriedade, assim como questões agrárias, ambientais e decorrentes
das relações de consumo. Recentemente, por exemplo, a nova Lei de
Falências retirou a titularidade da apuração de delitos falimentares dos
Juízes, entregando essa responsabilidade ao Delegado de Polícia,
obrigando-o a aprofundar-se nos conhecimentos de direito comercial e
empresarial.

Segundo o Presidente da OAB-SP, Luiz Flávio Borges D’Urso, "a
importância da presidência do inquérito ser realizada por um Delegado
de Polícia não muda uma realidade, a carreira de Delegado de Polícia
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é muito árdua, muito difícil e apresenta sérias vulnerabilidades legais.
Uma delas é a ausência de garantias constitucionais que justa e
corretamente a magistratura e o Ministério Público ostentam e que os
Delegados de Polícia deveriam obter" ("Aspectos do Inquérito Policial
e Algumas Propostas”. In: www.mundojuridico.com.br).

Frise-se que o enfraquecimento da polícia, mormente de seu agente
mais importante, acompanha o estreitamento de atribuições e a falta
de garantias de seus servidores, “de modo que a polícia além de ter
suas atuações limitadas, quando as exerce, fica vulnerável a
ingerências externas, em face da total ausência de garantias de seus
dirigentes” (Xavier, Luiz Marcelo da Fontoura. “Uma reflexão sobre a
atual situação da segurança pública e a atuação do Delegado de
Polícia”. Jus Navigandi, Teresina, ano 7, n. 85, 26 set. 2003).

Note-se, ademais, que, consoante Bonelli, os Delegados têm se
distanciado de uma atitude de desinteresse em relação ao exercício
funcional. Segundo a professora, “a própria origem social da amostra
é predominantemente de classe média. Eles valorizam o diploma
superior que obtiveram identificando-se com as carreiras jurídicas. A
ênfase pragmática e antiteórica da polícia é mediada pelo discurso
dos Delegados que destacam o caráter técnico-científico das
investigações e a relevância do saber jurídico na condução do
inquérito policial” (Bonelli, Maria da Glória. “Os Delegados de Polícia
entre o profissionalismo e a política no Brasil: 1842-2000”. In: “Meeting
of the Latin American Studies Association”, Dallas, Texas, March, 27-
29, 2003.).

No mesmo trabalho, uma pesquisa aponta entre os principais
obstáculos para a melhoria do trabalho policial, indicada por 57% dos
entrevistados, “a instabilidade no exercício do cargo de Delegado”.
Trata-se de admitir que ao Delegado de Polícia abre-se uma trajetória
que, na história dos Juízes, começa a se consolidar ainda na década
de 20, seguida pela dos membros do Ministério Público décadas
depois, culminando com as garantias da Constituição vigente.

Em um percurso no qual, tem-se até como pacífica hoje a
necessidade da formação jurídica do Delegado, cuja defesa data de
posicionamentos seculares, como o de Raul Soares, Delegado na
primeira década do século XX e, posteriormente, Presidente de nosso
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Estado, cabe, agora, a inclusão do Delegado nas carreiras jurídicas e
sua equiparação, em prerrogativas funcionais, às classes de agentes
públicos que em importância a ela equivalem.

Verifica-se, além disso, que a proposição em epígrafe encontra-se
em harmonia com as propostas mais avançadas que estão em
tramitação no Congresso Nacional, entre as quais se destaca a
Proposta de Emenda à Constituição nº 549/2006, do Deputado
Arnaldo Faria de Sá e outros, que "acrescenta preceito às Disposições
Constitucionais Gerais, dispondo sobre o regime constitucional
peculiar das Carreiras Policiais que indica”, aprovada na Comissão de
Constituição e Justiça e em Comissão Especial na Câmara dos
Deputados, com pareceres da lavra do conhecido jurista Régis de
Oliveira, Deputado pelo Estado de São Paulo. Embora a proposição
federal seja mais abrangente em seus termos, alcançando matéria
que o constituinte derivado estadual não pode atingir, o fato é que a
proposta em análise antecipa, na órbita estadual, parte dos avanços
contidos na Proposta de Emenda à Constituição nº 549/2006.

Ressalte-se, também, que nos termos previstos na proposição em
exame, a matéria constituirá norma constitucional de eficácia contida,
dependente de legislação infraconstitucional, que deverá regulamentá-
la. Filia-se, nesse passo, à melhor doutrina, que desaconselha
redação por demais minuciosa no texto constitucional, que, neste
caso, se limitará a fixar princípios e diretrizes dotados de amplitude e
plasticidade tais que ao legislador restará o necessário complemento,
adequado ao contexto no qual a norma se materializará.

Um reparo formal, todavia, necessita ser realizado. É que a
proposição objetiva alterar a redação do art. 273 da Constituição
mineira, que foi revogado pelo art. 6º da Emenda à Constituição nº 40,
de 2000. Nos termos do art. 16 da Lei Complementar nº 78, de
9/7/2004, que trata da técnica legislativa, é vedado o aproveitamento
de número ou de letra de dispositivo revogado. Deve-se, então,
instituir novo artigo, usando-se a fórmula prevista no art. 15 da referida
lei complementar, que impõe a adoção do mesmo número do artigo
seguido de letra maiúscula.

Verificamos, enfim, que a proposição em análise é meritória e
atende aos requisitos jurídico-constitucionais que informam o tema,
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razão pela qual merece ser aprovada nesta Casa.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda
à Constituição nº 14/2007 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Acrescenta o art. 273-A à Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - A Constituição do Estado fica acrescida do seguinte art.

273-A:
“Art. 273-A - São estendidas aos Delegados de Polícia as garantias

funcionais inerentes aos Defensores Públicos e aos Procuradores do
Estado, definidas em lei específica.”.

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

Sala das Comissões, 2 de outubro de 2007.
Fahim Sawan, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Weliton Prado.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 15/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em epígrafe
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.

Encontra-se anexado à proposição em análise o Projeto de Lei nº
717/2007, do Deputado Arlen Santiago, por guardarem semelhança
entre si, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

Preliminarmente, a proposição foi apreciada pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou.

Em seguida, a Comissão de Saúde exarou parecer pela aprovação
do projeto na forma desse substitutivo com a Emenda nº 1, que
apresentou.

Agora, vem a matéria a esta Comissão, para ser analisada nos
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termos do art. 188, c/c o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.
Fundamentação

O projeto de lei em pauta, na sua forma original, “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”.

O autor, em sua justificação, alega que essas duas patologias vêm
alcançando grande incidência na atualidade.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu que o projeto, na sua
forma original, é inconstitucional, porquanto é desnecessária a edição
de lei autorizando o Poder Executivo a realizar atividade que já lhe
compete. Entretanto, como as doenças de que trata a proposição têm
afetado considerável número de pessoas, essa Comissão julgou
conveniente manter a idéia básica do projeto, propondo a instituição
da Semana de Prevenção de Distúrbios Alimentares, consubstanciada
no Substitutivo nº 1, que acolhemos.

A Comissão de Saúde, por sua vez, considerou que a matéria é
conveniente na forma do Substitutivo nº 1, ao qual apresentou a
Emenda nº 1, que também acolhemos, com o fim de incluir a
obesidade entre as patologias tratadas pelo projeto. Além disso,
salientou que o conteúdo do projeto anexado à proposição em
comento já se encontra abrangido no dito 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
projeto não encontra óbice.

A proposição, com os mencionados aperfeiçoamentos, dispõe sobre
a instituição da referida semana. Até esse ponto não ocorre despesa.
O próximo passo será a previsão desse evento no Orçamento do
Estado. 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. Esse é o momento
jurídico-político próprio, único, ímpar em que os parlamentares podem



75

intervir, por meio de emendas, na gestão administrativa do Estado.
Com efeito, a instituição de campanhas oficiais, independentemente

do seu conteúdo, deve dar-se de acordo com o conjunto das
demandas sociais concretas, as quais variam segundo as
contingências e as prioridades do Poder Executivo. A princípio,
podemos imaginar que não haverá óbice à implementação dessa
Semana de Prevenção de Distúrbios Alimentares, 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.¹ ²

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.

Por fim, é de destacar que o projeto em pauta apresenta um viés
importante, ao propor ações que dizem respeito à prevenção, e não
ao tratamento. Isso é extremamente benéfico sob o aspecto social,
ético e humano, e, estando na arena desta Comissão, não podemos
deixar de lembrar que a prevenção apresenta um custo para a
sociedade, em médio e longo prazos, inferior ao do tratamento. “Foi
avaliado que, a cada US$1,00 investido em prevenção, obtém-se de
US$3,00 a US$4,00 de economia”.³

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto

de Lei nº 15/2007 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, apresentada
pela Comissão de Saúde.

Sala das Comissões, 3 de outubro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Jayro Lessa -

Elisa Costa - Antônio Júlio - Lafayette de Andrada - Agostinho Patrús
Filho.

1 Comissão de Constituição e Justiça
2 O Congresso Nacional e o Orçamento da União -

www.senado.gov.br
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3 www.gazetamercantil.com.br ou “Gazeta Mercantil”, Purchio, Paulo
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 529/2007

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o Projeto de Lei nº 529/2007,
originário do desarquivamento do projeto de Lei nº 1.751/2004, institui
a exigência de certidão negativa de débito socioambiental que
menciona e dá outras providências.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade na forma do Substitutivo nº 1, 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
O projeto em análise, no art. 1º, explicita seu objetivo e campo de

abrangência: “Art. 1º - As empresas localizadas no Estado de Minas
Gerais, quando na época de renovação de Licença de Operação (grifo
nosso), ficam obrigadas a apresentarem os seguintes documentos”.
Nos incisos do mesmo artigo, relaciona três atestados de “nada
consta” a serem emitidos, respectivamente, pelo Conselho Estadual
de Política Ambiental - Copam -, pela Procuradoria-Geral de Justiça
de Minas Gerais e pelo Conselho Estadual de Assistência Social -
Ceas.

Como se observa, o projeto se limita à renovação de licenças
ambientais, sem, contudo, inovar no que diz respeito ao licenciamento
ambiental em suas três vertentes: as licenças prévia, de instalação e
de operação. Assim, não leva em conta históricos e antecedentes das
empresas ou pessoas físicas que postulam licenças ambientais.
Apenas introduz a obrigatoriedade de documentos complementares
para instrução do processo de renovação das licenças ambientais,
que, de resto, são objeto das análises técnicas realizadas pelos
órgãos técnicos de apoio ao Copam.

Por sua vez, o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça, estabelece caminhos claros para o
licenciamento ambiental em todas as suas fases, inclusive na
renovação dessas licenças, motivo pelo qual adquire uma
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abrangência muito mais ampla que a estabelecida pela proposição
inicial.

Em nosso ver, o Substitutivo nº 1 trata o licenciamento ambiental de
forma mais adequada, sob os pontos de vista técnico e jurídico, e em
estrita observância das legislações federal e estadual.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

529/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição
e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de outubro de 2007.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Rômulo Veneroso, relator - Fábio

Avelar - Wander Borges - Inácio Franco.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.571/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
por objetivo autorizar o Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais - DER-MG - a doar ao Município de
Cataguases o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que apresentou.

Agora, vem a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto
à possível repercussão financeira que poderá originar, conforme
dispõe o art. 188, c/c o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata o Projeto de Lei nº 1.571/2007 de autorizar o Departamento de

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - a
transferir ao Município de Cataguases um imóvel constituído pela área
de 6.400,00m², situado na Av. Manoel Inácio Peixoto, nesse
Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º da proposição, o imóvel
será destinado à edificação das instalações do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado de Minas Gerais - CBMMG. Em vista disso, a
Comissão de Constituição e Justiça apresentou a Emenda nº 1, que altera
a redação do art. 1º do projeto, para autorizar o DER-MG a doar o referido
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imóvel ao Estado, uma vez que ele abrigará órgão autônomo da
administração direta do Poder Executivo Estadual, a quem caberá sua
manutenção.

Além disso, a proposição prevê, no art. 2º, a reversão do bem ao
patrimônio do doador, se no prazo de cinco anos, contados da
lavratura de escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a
destinação prevista.

Importante observar que a autorização legislativa para a alienação
de bem público 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. No § 2º de seu art. 105, essa norma estabelece
que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente
do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

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

1.571/2007 no 1º turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de outubro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Elisa Costa - Antônio

Júlio - Sebastião Helvécio - Lafayette de Andrada - Agostinho Patrús
Filho.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 458/2007
Comissão de Saúde

Relatório
O projeto de lei em estudo, da Deputada Ana Maria Resende,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.548/2004,
dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de testes sorológicos
para o diagnóstico da infecção pelo HTLV e seu tratamento pelos
hospitais públicos do Estado.

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna agora a
proposição a esta Comissão para receber parecer para o 2º turno, nos
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termos dos arts. 188 e 102, XI, do Regimento Interno.
Fundamentação

A proposição em tela tem por objetivo obrigar os hospitais públicos
do Estado a oferecer os testes sorológicos para diagnóstico da
infecção pelo vírus HTLV, bem como o seu tratamento.

Isolado em 1980, a partir de um paciente com uma rara leucemia
das células T, o HTLV é um retrovírus que apresenta dois tipos: o tipo
I, que pode causar doença neurológica e leucemia, e o tipo II, que não
está relacionado com nenhuma doença. Uma vez identificados por
meio de testes sorológicos, os portadores do HTLV-I, mesmo sendo
assintomáticos, devem ter acompanhamento periódico, fazendo
exames de sangue, tais como hemograma completo, contagem e
cultura de linfócitos T, protoparasitologia, glicemia e DLH.

Os portadores de HTLV-I que desenvolvem problemas neurológicos
começam, geralmente, a se queixar de dores nos membros inferiores,
na região lombar, e dificuldade de defecação e micção. Esses
sintomas são sempre progressivos e se manifestam na parte inferior
do corpo humano. Já os que desenvolvem a leucemia sofrem as
devastadoras conseqüências da doença e, na maioria das vezes,
chegam ao óbito.

Fica claro então que, uma vez infectado pelo vírus, o paciente passa
a precisar de acompanhamento, se ainda não tiver apresentado os
sintomas, ou tratamento, se já tiver desenvolvido doença.

O procedimento proposto no projeto, ou seja, o exame diagnóstico,
já é autorizado pelo Sistema Único de Saúde - SUS -, por meio da
Portaria nº 163, de 1993. Há consenso técnico-científico sobre a
necessidade de se investigar a presença do vírus, acompanhar todos
os casos positivos, adotar procedimentos para evitar a transmissão e
tratar as doenças. Presente nesta Comissão na legislatura passada, a
Presidente do Hemominas se manifestou preocupada com a
gravidade do problema no Estado, afirmando ser mais eficaz a
testagem e a prevenção da transmissão do que o tratamento das
doenças causadas pelo HTLV.

Entendemos, então, que o diagnóstico, o aconselhamento e a
atenção aos portadores do HTLV são muito importantes para a
população, observada a diretriz da integralidade da assistência no



80

SUS.
No 1º turno, o projeto foi aprovado na forma do Substitutivo nº 1,

apresentado pela Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, com o qual concordamos. Tendo em vista que é muito
alto o índice de transmissão do HTLV no ato de amamentar,
entendemos ser necessário que o exame seja feito em todas as
gestantes que moram nas regiões do Estado onde há grande
incidência do vírus. Por essa razão, apresentamos a Emenda nº 1 ao
Substitutivo nº 1, que acrescenta parágrafo único ao art. 1º.
Apresentamos também a Emenda nº 2, com vistas ao aprimoramento
do art. 3º, tornando genérica a referência a programas de saúde.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

458/2007 no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno, com as
Emendas nºs 1 e 2, que apresentamos.

EMENDA Nº 1
Acrescente-se ao art. 1º o seguinte parágrafo único:
“Art. 1º - (...)
Parágrafo único - Nas regiões do Estado onde há grande incidência

do vírus, todas as gestantes serão examinadas.”.
EMENDA Nº 2

Dê-se ao art. 3º a seguinte redação:
“Art. 3º - O poder público divulgará o disposto nesta lei e adotará

medidas para orientar as equipes que atuam em programas voltados
para a saúde da mulher quanto à importância da investigação do
HTLV I/II, nos casos em que se aplicar.”.

Sala das Comissões, 2 de outubro de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Rinaldo, relator - Hely Tarqüínio

- Carlos Pimenta.
PROJETO DE LEI Nº 458/2007

(Redação do Vencido)
Torna obrigatória a realização de testes sorológicos para o

diagnóstico da infecção pelo vírus linfotrópico da célula T humana -
HTLV I/II - e o tratamento dos casos identificados.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os serviços públicos de saúde oferecerão gratuitamente
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testes sorológicos para o diagnóstico da infecção pelo vírus
linfotrópico da célula T humana - HTLV I/II -, em todas as regiões do
Estado, mediante solicitação médica.

Art. 2º - O paciente diagnosticado como soropositivo terá
aconselhamento clínico e familiar, e as pessoas que manifestarem
doença decorrente da infecção pelo HTLV I/II receberão tratamento
em centros especializados.

Art. 3º - O poder público divulgará o disposto nesta lei e adotará
medidas para orientar as equipes que atuam no Programa de Saúde
da Mulher quanto à importância da investigação do HTLV I/II, nos
casos em que se aplicar.

Art. 4º - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias, a
contar da data de sua publicação.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º 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 aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1,
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.

Em obediência ao estatuído no § 1º do referido art. 189,
apresentamos no final deste parecer a redação do vencido.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 709/2007, na forma aprovada em Plenário, visa a

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Viçosa imóvel
constituído por um terreno e suas benfeitorias, com área de 437m²,
situado na Praça Silviano Brandão, nesse Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º e o art. 2º, o imóvel será
destinado à instalação da Câmara Municipal e de órgãos que prestam
serviços à população e 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 referida finalidade.
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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.

Assim, reiteramos nossa concordância com a pretendida alienação
por atender aos preceitos legais que versam sobre a transferência de
domínio de bens públicos.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

709/2007, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 3 de outubro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Elisa Costa, relatora - Jayro Lessa - Lafayette

de Andrada - Sebastião Helvécio - Agostinho Patrús Filho - Antônio
Júlio.

PROJETO DE LEI Nº 709/2007
(Redação do Vencido)

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

Viçosa o imóvel constituído por terreno edificado, com área de 437m²
(quatrocentos e trinta e sete metros quadrados), situado na Praça
Silviano Brandão, nesse 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.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.111/2007
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

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 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 1.111/2007 visa autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Cambuquira imóvel com área aproximada de
201m², situado na Av. Virgílio de Melo Franco, nº 471, nesse
Município.

Atendendo ao interesse público que deve nortear a alienação de
patrimônio do Estado, a proposição determina, no art. 2º, que o imóvel
será destinado a abrigar as instalações da Câmara Municipal e, no art.
3º, prevê a sua reversão 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 estabelecida.

A autorização legislativa para a transferência de domínio de
patrimônio público é exigência do art. 18 da Constituição do Estado,
do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para
licitação e contratos da administração pública, e do § 2º do art. 105 da
Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

A alienação do imóvel de que trata o projeto de lei em análise
atende aos preceitos legais que versam sobre a transferência de
domínio de bens públicos, não representa despesas para o erário e
não acarreta repercussão na Lei Orçamentária. Portanto, não há
impedimentos para a transformação dessa proposição em lei.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.111/2007, no 2º turno.
Sala das Comissões, 3 de outubro de 2007.
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Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Lafayette de Andrada -
Agostinho Patrús Filho - Jayro Lessa - Elisa Costa - Sebastião
Helvécio.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.129/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em tela tem
como objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao
Município de Curvelo o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1,
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. De acordo com o § 1º do citado art. 189, a
redação do vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.129/2007, na forma aprovada em Plenário,

autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Curvelo o
imóvel constituído de terreno com área de 4,057411ha, situado na
Fazenda Mato do Moura, nesse Município.

A autorização legislativa de que trata o projeto de lei em tela é
exigida pelo art. 18 da Constituição do Estado; pelo art. 17 da Lei
Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações 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 referido imóvel atende aos
preceitos legais que versam sobre a transferência do domínio de bens
públicos, além de não acarretar despesas para o erário e não ter
repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.129/2007 no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 3 de outubro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Elisa Costa, relatora - Jayro Lessa - Sebastião

Helvécio - Antônio Júlio - Agostinho Patrús Filho - Lafayette de
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Andrada.
PROJETO DE LEI Nº 1.129/2007

(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Curvelo

o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao

Município de Curvelo o imóvel constituído de terreno com área de
4,057411ha (quatro vírgula zero cinco sete quatro um um hectares),
conforme descrição no Anexo desta lei, situado na Fazenda Mato do
Moura, naquele Município, e registrado sob o nº 26.051, no Livro 2, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Curvelo.

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

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de )
O imóvel a ser alienado é um terreno com os seguintes limites e

confrontações: a poligonal tem início no marco 0=PP, situado na cerca
de arame que faz divisa com terrenos da Prefeitura Municipal de
Curvelo, segue com o rumo de 3º43’25’’SO e percorre 143,99m (cento
e quarenta e três vírgula noventa e nove metros) por cerca de arame
que faz divisa com terrenos da Prefeitura Municipal de Curvelo, até o
marco 1, segue com o rumo de 38º02’39’’SO e percorre 33,94m (trinta
e três vírgula noventa e quatro metros) por cerca de arame que faz
divisa com terrenos da Prefeitura Municipal de Curvelo, até o marco 2,
segue com o rumo de 45º24’52’’SO e percorre 84,73m (oitenta e
quatro vírgula setenta e três metros) por cerca de arame que faz
divisa com terrenos da Prefeitura Municipal de Curvelo, até o marco 3,
segue com o rumo de 49º31’38’’SO e percorre 21,64m (vinte e um
vírgula sessenta e quatro metros) por cerca de arame que faz divisa
com terrenos da Prefeitura Municipal de Curvelo, até o marco 4, segue
com o rumo 48º54’29’’NO e percorre 145,42m (cento e quarenta e
cinco vírgula quarenta e dois metros) por cerca de arame que faz
divisa com terrenos da Prefeitura Municipal de Curvelo, até o marco 5,
segue com o rumo de 34º04’20’’NE e percorre 315,80m (trezentos e
quinze vírgula oitenta metros) por cerca de arame que faz divisa com
terrenos da Prefeitura Municipal de Curvelo, até o marco 6, segue com
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o rumo de 19º20’32’’SE e percorre 120,00m (cento e vinte metros) por
cerca de arame que faz divisa com terrenos de LMG-754, até o marco
O=PP, onde teve início esta descrição, perfazendo a área total de
4,057411ha (quatro vírgula zero cinco sete quatro um um hectares).
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.182/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
acrescenta dispositivo à Lei nº 14.699, de 6/8/2003, que dispõe sobre
formas de extinção e garantias do crédito tributário e dá outras
providências.

Aprovada no 1º turno, retorna a proposição a esta Comissão para,
nos termos do art. 189 do Regimento Interno, receber parecer de 2º
turno.

Fundamentação
O projeto em exame propõe a alteração da Lei nº 14.699, de 2003,

com o objetivo de dar prioridade e preferência aos credores de
precatórios de natureza alimentar em atraso, com idade igual ou
superior a 70 anos, para pagamento pelo Poder Executivo, observada
a disponibilidade de caixa do Tesouro Estadual.

O alcance social da medida é defendido na exposição de motivos,
que também cita o grande número de normas legais que visam
resguardar os direitos dos cidadãos de idade avançada, em especial
os arts. 3° e 71 do Estatuto do Idoso, que lhes gar antem,
respectivamente, atendimento preferencial, imediato e individualizado
junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços, e
prioridade na tramitação de processos e procedimentos e na
execução de atos e diligências judiciais. Segundo a referida exposição
de motivos, a proposta de beneficiar aqueles com mais de 70 anos é
realista e razoável, por atentar para o fator financeiro, dadas as
limitações de caixa do Estado, e para o fator sociológico, tendo em
vista a gradativa extensão da longevidade de nossos cidadãos, que é
comprovada por dados do IBGE.

Conforme esta Comissão já se pronunciou no 1º turno, do ponto de
vista financeiro-orçamentário não há óbices à aprovação do projeto.
Isso porque não há comprometimento do equilíbrio orçamentário, em
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razão da determinação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de que a
despesa com precatórios judiciários deve ser programada na Lei
Orçamentária, nem tampouco das finanças do Estado, tendo em vista
a ressalva contida no projeto de que deve ser observada a
disponibilidade de caixa do Tesouro Estadual no pagamento dos
precatórios a esses credores prioritários.

Consideramos, no entanto, que o projeto pode ser aperfeiçoado, de
modo a estabelecer a idade de 65 anos para a obtenção do benefício,
bem como salientar que essa idade se aplica ao credor originário do
precatório.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.182/2007, no 2º turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Acrescenta dispositivo à Lei nº 14.699, de 6 de agosto de 2003, que

dispõe sobre formas de extinção e garantias de crédito tributário e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A Lei nº 14.699, de 6 de agosto de 2003, passa a vigorar

acrescida do seguinte art. 10-A:
“Art. 10-A - Os precatórios de natureza alimentar em atraso, cujos

credores originários tenham idade igual ou superior a 65 anos, terão
prioridade e preferência para pagamento pelo Poder Executivo,
observada a disponibilidade de caixa do Tesouro Estadual.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de outubro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio Júlio -

Sebastião Helvécio - Agostinho Patrús Filho - Jayro Lessa - Elisa
Costa.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 821/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 821/2007, de autoria do Deputad o Ademir Lucas,

que dá denominação à escola estadual do Bairro Santa Cecília,
localizada no Município de Esmeraldas, foi aprovado em turno único,
na forma original.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 821/2007
Dá denominação à escola estadual do Bairro Santa Cecília,

localizada no Município de Esmeraldas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Raymundo Cândido a

escola estadual do Bairro Santa Cecília, localizada no Município de
Esmeraldas.

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°

1.222/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.222/2007, de autoria do Deput ado Arlen
Santiago, que dá nova denominação à Escola Estadual Santo Antônio
da Boa Vista, localizada no Município de São João da Ponte, 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° 1.222/2007
Dá nova denominação à Escola Estadual Santo Antônio da Boa

Vista, localizada no Município de São João da Ponte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.1°- Passa a denominar-se Escola Estadual Maria Beltrão de

Almeida a Escola Estadual Santo Antônio da Boa Vista, localizada no
Município de São João da Ponte.

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 - Gláucia Brandão, relatora -

Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.295/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.295/2007, de autoria do Deput ado Fábio
Avelar, que declara de utilidade pública a Associação Hidroquintas,
com sede no Município de Caeté, 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° 1.295/2007
Declara de utilidade pública a Associação Hidroquintas, com sede

no Município de Caeté.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Hidroquintas, com sede no Município de Caeté.
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°

1.351/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.351/2007, de autoria do Deput ado Luiz
Humberto Carneiro, que declara de utilidade pública a Associação dos
Usuários das Águas do Ribeirão das Araras em Araguari - Auara -,
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.
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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° 1.351/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Usuários das Águas

do Ribeirão das Araras em Araguari - Auara -, com sede no Município
de Araguari.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos

Usuários das Águas do Ribeirão das Araras em Araguari - Auara -,
com sede no Município de Araguari.

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°

1.375/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.375/2007, de autoria do Deput ado Padre João,
que declara de utilidade pública a Associação Regional de Proteção
Ambiental do Alto Paraopeba e Vale do Piranga - Arpa -, com sede no
Município de Conselheiro Lafaiete, 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° 1.375/2007
Declara  de  utilidade  pública a Associação Regional de Proteção

Ambiental - Arpa -, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Regional

de Proteção Ambiental - Arpa -, com sede no Município de
Conselheiro Lafaiete.

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°
1.395/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.395/2007, de autoria do Deput ado Tiago

Ulisses, que declara de utilidade pública a Associação do Meio
Ambiente de Extrema - AME -, 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° 1.395/2007
Declara de utilidade pública a Associação do Meio Ambiente de

Extrema - AME -, 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 do Meio

Ambiente de Extrema - AME -, 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°

1.445/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.445/2007, de autoria do Gover nador do
Estado, que dá denominação à escola estadual localizada no
Município de Itaipé, 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° 1.445/2007
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Dá denominação a escola estadual localizada no Município de
Itaipé.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Professor a Francisca

Matos a escola estadual localizada na Rua Quinze de Novembro, n°
160, Bairro São Pedro, no Município de Itaipé.

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 SOBRE AS EMENDAS NºS 7 A 16 E O SUBSTITUTIVO

Nº 2 AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 27/2007
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa

por meio da Mensagem nº 68/2007, o projeto de lei complementar em
epígrafe 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. A Comissão de Administração Pública opinou pela
aprovação da matéria na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição de Justiça, com as Emendas nºs 1 a 6 ao
referido Substitutivo. A Comissão de Fiscalização e Orçamentária
opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1 e com
as Emendas nºs 1 a 6.

Na fase de discussão em Plenário, foram apresentadas ao projeto
as Emendas nºs 7 a 16 e o Substitutivo nº 2, sobre os quais cabe a
esta Comissão emitir parecer, nos termos do art. 188, § 2º, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei Complementar nº 27/2007 institui a Unidade de
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Gestão Previdenciária Integrada - Ugeprevi -, dando cumprimento ao
disposto no § 20 do art. 40 da Constituição da República, com as
modificações introduzidas pelas Emendas nºs 20, de 1998, e 41, de
2003.

Cria também o Conselho Estadual de Previdência - Ceprev -, órgão
executivo, consultivo e deliberativo, com a principal tarefa de
administrar a Ugeprevi, bem como promove alterações na Lei
Complementar nº 64, de 2002, que instituiu o regime próprio de
previdência e assistência social dos servidores públicos do Estado.
Especificamente, revoga-se o art. 79, altera-se a redação do inciso I
do art. 3º, do inciso IV do art. 56 e do “caput” do art. 85 e acrescenta-
se o inciso III ao art. 39.

As Emendas nºs 7 e 9 alteram o “caput” e o § 3º do art. 1º e o art. 3º
com o intuito de excluir do projeto os militares. Conforme o exposto na
justificação da Emenda nº 7, pretende-se com esta medida manter o
regime de previdência dos militares separado do regime próprio de
previdência dos servidores públicos.

No entanto, temos a informar que, com a promulgação da Emenda à
Constituição nº 41, de 2003, foram implementadas mudanças no
sistema previdenciário brasileiro, tendo sido acrescentado ao art. 40
da Carta Magna 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.

O projeto em comento está em consonância com os ditames da
reforma da previdência ao criar a Unidade de Gestão 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.

Inferimos, portanto, que a proposta em questão não extingue o
regime de previdência dos militares ou o aproxima do regime próprio
de previdência dos servidores, uma vez que não se destina a alterar
as atuais regras para a concessão dos benefícios previdenciários,
tampouco as alíquotas de contribuição, tendo como objeto mudanças
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na gestão previdenciária do Estado.
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.

As Emendas nºs 8 e 10 visam a assegurar aos servidores de que
trata o art. 4º da Lei nº 10.254, de 20/6/90, efetivados nos termos dos
arts. 105 e 106 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição mineira, o direito de computar para fins do disposto na
Lei nº 14.683, de 30/7/2003, o tempo de efetivo exercício em cargo de
provimento em comissão. Nos termos originais do Projeto de Lei
Complementar nº 27/2007, a categoria que se pretende beneficiar com
as citadas emendas não faz jus, por razões de ordem lógica, à
efetivação com efeitos retroativos, uma vez que já foi atendida por
outras disposições normativas, tal como se infere da leitura dos
referidos arts. 105 e 106 do ADCT. Assim, também não se justifica o
efeito retroativo para fins de apostilamento. Ademais, o tema do
apostilamento é estranho ao conteúdo do Projeto de Lei
Complementar nº 27/2007, o que impede a sua inclusão no corpo do
referido texto normativo.

A Emenda nº 11 acrescenta artigo ao projeto, dispondo que o
servidor efetivo, incluindo aquele que tenha adquirido essa condição
por força da Lei nº 10.254, de 1990, ocupante de cargo de que trata a
Lei nº 9.767, de 1989, a qual dispõe sobre a estrutura de pessoal de
gabinete de Deputado, em exercício há mais de dez anos na data de
publicação desta lei, não tendo o órgão de origem determinado o seu
retorno até 31/12/2006, terá garantido o seu posicionamento na
carreira do órgão no qual se encontra servindo, ficando extinto o cargo
correspondente no órgão de origem. A proposta não se sustenta por
duas razões. Ao se fazer referência a servidor efetivo, caso se trate de
agente público do Estado, não haveria razão para estabelecer os
comandos nela contidos. Se, por outro lado, a intenção é fazer
referência a servidores efetivos de outra esfera de Poder, federal ou
municipal, haverá intromissão do Estado em assuntos administrativos
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afetos a outra unidade federativa, com ofensa ao princípio autonômico
de que trata o art. 18 da Constituição da República.

A Emenda nº 12 pretende incluir no rol de beneficiados do art. 7º do
projeto de lei em debate “os optantes pelo regime jurídico estatutário,
nos termos do § 3º do art. 16 do Decreto nº 22.665, de 14/1/83, desde
a data do decreto”. A proposta igualmente não se sustenta, pois todas
as categorias que verdadeiramente necessitam passar para o regime
previdenciário estadual foram devidamente previstas no Projeto de Lei
Complementar nº 27/2007. Quaisquer especificações oferecem o risco
de se interpretar que determinadas categorias não especificadas em
detalhe estariam fora do raio de abrangência do regime previdenciário
estadual.

A Emenda nº 13 acrescenta artigo ao projeto, com o intuito de que
se aplique o disposto no art. 7º do Substitutivo nº 1 aos servidores de
que trata o art. 2º da Resolução nº 5.100, de 29/6/91, observando-se o
tempo mínimo de quinze anos de serviço público estadual. Trata-se de
categoria que por definição constitucional se sujeita ao regime geral
de previdência, não podendo, com efeito, ser incluída no regime
previdenciário estadual.

A Emenda nº 14 visa acrescentar o § 6º ao art. 4º da Lei
Complementar nº 64, de 2002, incluindo como dependente dos
segurados, “para todos os efeitos legais previstos na citada lei, o
companheiros ou companheiras de união estável na relação homo-
afetiva”. Também é esse um caso de inclusão de matéria que não
guarda relação direta com o conteúdo do projeto que se pretende
emendar, razão pela qual não pode prosperar. O projeto não se
destina a alterar as atuais regras do sistema previdenciário, mas
efetuar mudanças na gestão previdenciária do Estado.

A Emenda nº 15 pretende incluir no rol de beneficiados do art. 7º do
projeto em tela “os professores da Uemg e Unimontes, designados por
meio de processo seletivo ou concurso público”. Ocorre que a
situação desses professores está contemplada no art. 7º do projeto.

A Emenda nº 16 pretende acrescentar artigo ao projeto de lei,
determinando que, “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 -
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Funfinp -, 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 INSS”. Tal
regra, em última análise, autoriza, ainda que de modo indireto, o
Poder Executivo a desconsiderar o conteúdo de decisão judicial a ele
dirigida, o que ofende não só o princípio da independência dos
Poderes, inserto no art. 2º da Constituição da República, mas ainda o
princípio da unicidade de jurisdição, de que trata o inciso XXXV do art.
5º da mesma Constituição. Afinal, é um dos objetivos do Projeto de Lei
Complementar nº 27/2007 justamente permitir que o Tesouro Estadual
se responsabilize pelo regime previdenciário dos servidores referidos
no seu art. 7º.

O Substitutivo nº 2 ao projeto de lei em tela incorpora ao Substitutivo
nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, as
Emenda nºs 1 a 6, apresentadas pela Comissão de Administração
Pública e, assim, ele não apresenta nenhuma novidade. Todavia,
acrescenta parágrafo ao art. 10, a fim de vedar a possibilidade de
dispensa imotivada dos “servidores que se encontrarem, na data de
publicação desta lei, na situação prevista no art. 4º da Lei nº 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”. Cuida-se de proposta
semelhante àquela contida na Emenda nº 11, a ser rejeitada pelas
mesmas razões. Quanto ao agente público do Estado, não haveria
razão para estabelecer o comando pretendido; no que tange à
referência aos servidores efetivos de outra esfera de poder, federal ou
municipal, é evidente a intromissão estadual em questões
administrativas de outra unidade federativa, de que resulta ofensa ao
princípio autonômico, estabelecido no art. 18 da Constituição da
República.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela rejeição das Emendas nºs 7 a 14 e 16

e do Substitutivo nº 2, apresentados em Plenário, ao Projeto de Lei
Complementar nº 27/2007, ficando a Emenda nº 15 prejudicada com a
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aprovação do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 3 de outubro de 2007.
Zé Maia, Presidente e relator - Elisa Costa - Sebastião Helvécio -

Antônio Júlio - Lafayette de Andrada - Agostinho Patrús Filho.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 5 DE OUTUBRO DE 2007

ATAS
ATA DA 93ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/10/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana, José Henrique e Inácio

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

(Expediente): Ata - Questão de ordem; chamada para recomposição
de quórum; existência de número regimental para a continuação dos
trabalhos - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projeto de Lei Complementar nº 30/2007 - Projetos de
Lei nºs 1.651 a 1.657/2007 - Requerimentos nºs 1.237 a 1.246/2007 -
Requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Carlin Moura,
Carlos Mosconi e outros, Dalmo Ribeiro Silva e outros, Wander
Borges, Weliton Prado (7), Jayro Lessa e outros, Délio Malheiros e
Irani Barbosa e das Comissões de Assuntos Municipais e de Defesa
do Consumidor (3) - Comunicações: Comunicações das Comissões
de Cultura, de Saúde, de Política Agropecuária, de Meio Ambiente e
de Educação - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Doutor
Viana, Getúlio Neiva, Carlin Moura e Weliton Prado - Registro de
presença - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -
Decisão da Presidência - Designação de Comissões: Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição nº 36/2007 - Comunicação da Presidência - Leitura de
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Wander Borges, Carlin Moura, Weliton Prado (7), Carlos
Mosconi e outros, Dalmo Ribeiro Silva e outros e Jayro Lessa e
outros; deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres
de Redação Final da Proposta de Emenda à Constituição nº 19/2007
e dos Projetos de Lei nºs 469, 669 e 1.084/2007; aprovação - Votação
de Requerimentos: Requerimentos das Comissões de Assuntos
Municipais e de Defesa do Consumidor (3) e dos Deputados Irani
Barbosa e Délio Malheiros; aprovação - Requerimento nº 1.178/2007;
aprovação - 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro
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Silva; aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
1.249/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º
turno - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 370/2007;
aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 2º turno, do
Projeto de Lei nº 1.356/2007; aprovação - Discussão, em 2º turno, do
Projeto de Lei nº 1.415/2007; aprovação na forma do vencido em 1º
turno - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 683/2007;
aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 1.357/2007; aprovação - Requerimento do Deputado
Domingos Sávio; deferimento; discurso do Deputado Domingos Sávio
- Encerramento - Ordem do Dia.

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 - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Pimenta - 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 - Eros Biondini -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo -
Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco
- Irani Barbosa - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette
de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu
Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Padre João - Paulo
Cesar - Paulo Guedes - Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães -
Rosângela Reis - Ruy Muniz - 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 14h15min, a lista

de comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do
povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.
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1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Paulo Cesar, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Questão de Ordem

O Deputado Ademir Lucas - Sr. Presidente, computados V. Exa. e o
Secretário, só há 12 Deputados em Plenário. Peço seja feita a
chamada para recomposição de quórum.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr.
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a
recomposição do quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Paulo Cesar) - ( - Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 27 Deputados.

Portanto, há número suficiente para a continuação dos trabalhos.
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 COMPLEMENTAR Nº 30/2007
(Ex-Projeto de Lei Complementar nº 31/2000)

Acrescenta dispositivo ao art. 147 da Lei nº 7.109, de 13 de outubro
de 1977.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Acrescente-se ao art. 147 da Lei nº 7.109, de 13 de outubro

de 1977 - Estatuto do Magistério Público Estadual - o seguinte § 5º:
“Art. 147 - ...........
§ 5º - Atribui-se ao Inspetor Escolar, quando no exercício das

atribuições específicas de seu cargo, gratificação equivalente à
atribuída ao Diretor de Escola estadual do mesmo nível.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
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Justificação: A inspeção escolar compreende orientação, assistência
e controle geral dos processos administrativos e pedagógicos das
escolas. Entre as tarefas que cabem ao Inspetor Escolar no sistema
estadual de ensino, incluem-se as relacionadas com a autonomia das
escolas, como as de sensibilizar a comunidade escolar para a
importância do plano de desenvolvimento da escola e auxiliá-la na
definição de seus componentes; e as ações destinadas a assegurar a
regularidade de seu funcionamento, bem como dos atos escolares,
interpretando e aplicando as normas de ensino e aquelas voltadas
para a captação e aplicação de recursos financeiros.

Além disso, o Inspetor Escolar é responsável pela promoção do
intercâmbio entre as escolas estaduais sob sua responsabilidade e
outras instituições que possam contribuir para a melhoria do ensino
público; e pela orientação dos planos de capacitação de recursos
humanos e do processo de organização do atendimento escolar.

Essas e outras atribuições devem ser desenvolvidas em jornada
mínima de 40 horas semanais, com dedicação exclusiva, vedando-se
a acumulação com outro cargo, emprego ou função pública, exigindo-
se para o ingresso formação específica em Inspeção Escolar.

Para tão extensas responsabilidades, que, em sua amplitude,
equivalem às de um Diretor de Escola, consideramos justa a proposta
de os Inspetores Escolares receberem gratificação equivalente à
daqueles profissionais do ensino.

Contamos com a aprovação de nossos pares para o êxito desta
proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
192, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.651/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de São Joaquim de Bicas - 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 São Joaquim de Bicas - Apae -, com
sede nesse Município.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de outubro de 2007.
Antônio Júlio
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de

São Joaquim de Bicas encontra-se em pleno e regular funcionamento
há mais de um ano, cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais
no que concerne às atividades assistenciais, beneficentes e
filantrópicas.

A Apae tem por fim promover a melhoria da qualidade de vida das
pessoas com deficiência, especialmente a mental, buscando
assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania, e ainda, estimular a
realização de estatísticas, estudos e pesquisas em relação à causa da
pessoa com deficiência, propiciando o avanço científico e a
permanente formação dos profissionais e voluntários que atuam na
Associação. Sua diretoria é composta por pessoas idôneas e não
remuneradas pelo exercício de suas funções, cumprindo assim os
requisitos legais para concessão do título de utilidade pública.

Pela importância do trabalho realizado, 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 1.652/2007
Declara de utilidade pública o Asilo de São Vicente de Paulo de

Guimarânia, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Asilo de São Vicente

de Paulo de Guimarânia, com sede nesse Município.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de outubro de 2007.
Hely Tarqüínio
Justificação: O Asilo de São Vicente de Paulo de Guimarânia foi

fundado em 2/9/90, como obra unida à Sociedade de São Vicente de
Paulo, sem fins lucrativos, e tem personalidade jurídica de direito
privado.

Segundo definição estatutária (art. 2º), tem como finalidade a prática
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da caridade cristã e visa especialmente apoiar, com moradia gratuita,
os idosos desamparados e fornecer-lhes alimentação, vestuário,
medicamentos e assistência médica, odontológica, moral e religiosa.

Os cargos de diretoria não são remunerados, como vem expresso
no art. 35, inciso II, do estatuto. Os Diretores são pessoas idôneas,
como declara o Juiz de Paz de Guimarânia (documento anexo).

Em caso de dissolução ou extinção da entidade, seu patrimônio será
destinado a uma congênere (art. 35, inciso III, do estatuto).

Peço, pois, aos meus nobres pares a aprovação deste projeto,
estando atendidos os requisitos da Lei nº 12.972, de 27/7/98.

- 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 1.653/2007
Declara de utilidade pública a Fundação Cultural e Comunitária

Caiapó, com sede no Município de Patrocínio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Cultural e

Comunitária Caiapó, com sede no Município de Patrocínio.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de outubro de 2007.
Hely Tarqüínio
Justificação: A Fundação Cultural e Comunitária Caiapó foi criada

em 28/7/97, com personalidade jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos.

A entidade tem por objetivos principais criar e divulgar meios de
comunicação, apoiar ações que visem à divulgação da cultura popular
e ao combate à fome e à pobreza. Os cargos dos órgãos de
administração não são remunerados, conforme dispõe o art. 33 do
estatuto e consta na declaração firmada pelo Presidente da Câmara
Municipal de Patrocínio. Seus Diretores são pessoas idôneas, e, em
caso de extinção da Fundação, seu patrimônio será incorporado ao de
outra congênere. A entidade foi declarada de utilidade pública
municipal pela Lei nº 4.176, de 11/7/2007.

Por estarem, assim , cumpridos os requisitos da Lei nº 12.972 , de
27/7/98, peço aos ilustres pares a aprovação deste projeto.



104

- 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 1.654/2007
Declara como patrimônio cultural do Estado o Lago de Furnas e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado como patrimônio cultural do Estado o Lago

de Furnas.
Art. 2º - O Poder Executivo adotará as medidas necessárias ao

registro do espaço cultural de que trata esta lei.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A proposição em tela visa a declarar como patrimônio

cultural do Estado o Lago de Furnas, chamado também de Mar de
Minas, que abrange 34 Municípios mineiros e concentra um volume de
água sete vezes maior que o da Baía da Guanabara, no Estado do
Rio de Janeiro.

Resultado do represamento das águas dos Rios Grande e Sapucaí,
a maior extensão de água do Estado de Minas Gerais e um dos
maiores lagos artificiais do mundo, compõe uma paisagem
surpreendente, que reúne cânions fabulosos, lagos, cachoeiras
magníficas e praias artificiais.

Os balneários se espalham pelas margens da represa, oferecendo
uma excelente infra-estrutura. A região é também concorrido destino
para a prática da pesca e dos esportes náuticos. O imenso lago
oferece inúmeras opções de lazer, além de belíssima paisagem,
praias fluviais e muito peixe. A harmonia se completa com serras,
cachoeiras e rios, palcos para variadas festas populares. Fazendas
centenárias com produtos típicos, lavouras de café e a produção de
queijos são atrações à parte.

Por causa de todo esse acervo cultural e de elevado potencial
turístico, foi organizado, com o auxílio da Secretaria de Estado de
Turismo, o Circuito Turístico Lago de Furnas, que congrega todos os
gostos. Modernos centros urbanos, como Varginha e Alfenas,
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oferecem todo tipo de conforto e, bem perto, com muita água cercada
pelos campos, o Circuito é o teatro ideal para esportes radicais, como
“mountain-bike” e vôo livre, e a contemplação de deslumbrantes
paisagens em meio à mansidão da vida rural.

Areado - a morada dos peixes - e Fama são os paraísos para pesca
esportiva. Em Campos Gerais, há palcos para camping, “trekking”, vôo
livre e banhos em lugares paradisíacos, como a Praia das Amoras.

Em Monte Belo, está o Sítio Histórico da Casa dos Maria, uma casa
colonial de fazenda do século XIX, com paredes de pau-a-pique,
porão, fontes alternativas de energia hídrica, gerador, monjolo e
moinho de pedra. Divisa Nova atrai pelo curioso jatobá rosa, com 25m
de altura, 3m de diâmetro e aproximadamente 2 mil anos de vida. É o
maior do Brasil e se encontra na Mata da Figueira, um local de visita
obrigatória.

O Circuito oferece ainda as tradições culturais: grupos de folia de
reis, guardas de congo e caiapós, manifestações típicas tão
marcantes quanto a festa religiosa de São Benedito, em Machado, e a
tradicional procissão fluvial em homenagem a São Pedro, na cidade
de Fama.

São considerados patrimônios culturais imateriais 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, 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. É inegável
que o Lago de Furnas é dotado das características peculiares de um
bem cultural que deve ser tutelado.

Ademais, conferir-lhe o “status” de patrimônio cultural de Minas
Gerais divulgará em todo o País a existência desse atrativo e, por via
de conseqüência, acarretará o desenvolvimento do turismo nas
localidades da região, como a melhoria da rede de hospedagem e
alimentação.
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Como já tivemos oportunidade de afirmar em outras ocasiões, o
turismo constitui-se na indústria do futuro, sem fumaça e sem
poluição. Portanto, incentivar todas as formas de promovê-lo torna-se
um imperativo para o Estado, que busca e precisa ampliar a sua base
de arrecadação e, sobretudo, proporcionar a geração de novos
empregos e de renda.

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovar esta
proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Cultura para
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.655/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Assistência Social

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

Assistência Social Antioquia - Aasa -, com sede no Município de Além
Paraíba.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de outubro de 2007.
Délio Malheiros
Justificação: A Associação de Assistência Social Antioquia - Aasa -,

com sede no Município de Além Paraíba, é uma entidade civil sem fins
lucrativos, de caráter social, em atividade desde 27/4/99, data de sua
fundação.

A entidade, dentro do seu princípio de servir desinteressadamente à
coletividade, visa essencialmente à promoção da pessoa humana e do
bem social, proporcionando às pessoas reconhecidamente
necessitadas assistência médica, odontológica, funerária, educativa e
cultural, contribuindo, através de suas ações, para formação
profissional, planejamento familiar e sobretudo para o
desenvolvimento humano dos seus beneficiários.

Ressalte-se ainda, que a Aasa tem como finalidade produzir e
distribuir literatura educativa, fazer transporte de pacientes para
internação, criar e administrar obras comunitárias, orientar na
formação de futuros lares, reformar moradias destinadas às pessoas
de baixa renda, entre outras atividades e serviços de caráter
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assistencial.
Ademais, a Associação preenche todos os requisitos para a

declaração de utilidade pública estadual, constantes na Lei nº 12.972,
de 27/7/98, entre os quais podemos destacar: o registro no cartório de
registro civil como pessoa jurídica de direito privado, diretoria
composta por pessoas idôneas não remunerada pelo seu múnus,
sendo que, em caso de dissolução, está previsto no estatuto a
destinação do eventual patrimônio para instituição congênere,
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Reconhecida com o título de utilidade pública municipal, pelos
relevantes serviços prestados à cidade de Além Paraíba, bem como
toda a região, é de se esperar que esta Casa reconheça também,
agora no âmbito estadual, a sua importância, aprovando esta
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 1.656/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Arrendatários e Moradores da Região do Peri-Peri, com sede no
Município de Dom Bosco.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Pequenos Produtores Arrendatários e Moradores da Região do Peri-
Peri, com sede no Município de Dom Bosco.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de outubro de 2007.
Delvito Alves
Justificação: Esta iniciativa visa criar mecanismos que concorram ao

reconhecimento da conceituada Associação dos Pequenos Produtores
Arrendatários e Moradores da Região do Peri-Peri, uma vez que,
conforme demonstra seu estatuto, que instrui o projeto, é uma
entidade voltada para promover o desenvolvimento coletivo na área
da agropecuária, além de divulgar ações de proteção ao meio
ambiente.

A Associação da região do Peri-Peri vem ao longo dos anos
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desenvolvendo inúmeros programas em prol das pessoas que se
encontram na zona rural do Município de Dom Bosco, tornando-se um
esteio de toda a comunidade.

Assim, na qualidade de representante do noroeste mineiro nesta
Casa Legislativa, encaminhamos este projeto com o objetivo de
reconhecer como entidade de utilidade pública a referida agremiação,
o que incentivará ainda mais seus Diretores e demais associados na
busca incansável em prol do trabalho dos pequenos produtores rurais
da região.

Em face dos argumentos ora lançados, que julgamos de suma
relevância para nosso Município, é que pedimos apoio aos nobres
pares desta Casa Legislativa para 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 1.657/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.813/2006)

Declara de utilidade pública o Instituto de Promoção Humana
Vereador Delvito Alves, com sede no Município de Unaí.

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

Humana Vereador Delvito Alves, com sede no Município de Unaí.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de outubro de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: O Instituto de Promoção Humana Vereador Delvito

Alves foi fundado em 6/6/97, no Município de Unaí, com sede na Rua
Arminda Rangel, 54, Centro. Sua diretoria é composta por pessoas
idôneas e não remuneradas pelos cargos que exercem.

É uma entidade filantrópica que visa ao atendimento oftalmológico
totalmente gratuito da comunidade unainense e da região, até mesmo
com orientação e encaminhamento de casos cirúrgicos.

Diante do exposto e tendo em vista que a entidade, conforme
documentação apresentada, atende plenamente aos requisitos legais,
contamos com o apoio de nossos ilustres pares para a aprovação
desta proposição.
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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.

REQUERIMENTOS
Nº 1.237/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita

seja formulado voto de congratulações com o Hospital Maria Amélia
Lins pelo transcurso do seu 60º aniversário. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 1.238/2007, da Deputada Gláucia Brandão, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Associação dos Exatores do
Estado de Minas Gerais - Asseminas - pelo transcurso do 55º
aniversário de sua fundação. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 1.239/2007, da Deputada Gláucia Brandão, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Oitava Igreja Presbiteriana
de Belo Horizonte pela realização do Fórum Missionário, nos dias 16 e
17/9/2007. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 1.240/2007, da Comissão do Trabalho, em que solicita seja
formulado apelo ao Ministro das Relações Exteriores com vistas a que
sejam envidados esforços para solucionar o caso envolvendo Jean
Charles de Menezes, cidadão de Minas Gerais, e sejam
encaminhadas ao referido Ministério as notas taquigráficas da reunião
desta Comissão realizada no dia 19/9/2007. (- À Comissão de Direitos
Humanos.)

Nº 1.241/2007, do Deputado Irani Barbosa, em que pleiteia sejam
solicitadas ao Secretário de Fazenda as informações que menciona
relativas aos recursos públicos recebidos pelo Sindicato dos Oficiais
de Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado de Minas Gerais e
administrados pela Comissão Gestora dos Recursos para a
Compensação da Gratuidade do Registro Civil no Estado de Minas
Gerais. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 1.242/2007, da Comissão de Defesa do Consumidor, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário Executivo do Procon
Estadual e ao Delegado da Delegacia de Defesa do Consumidor com
vistas a que seja coibida a oferta de crédito, por parte das instituições
financeiras, por meio de interpelação do consumidor nas vias públicas.

Nº 1.243/2007, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja
formulado apelo à Superintendente Regional de Meio Ambiente e
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Desenvolvimento Sustentável da Região Sul de Minas - Supram-Sul
de Minas - com vistas a que a unidade de compostagem do Município
de Córrego do Bom Jesus, localizada nas proximidades dos limites do
Município de Cambuí e da zona urbana de sua sede municipal, seja
convocada ao licenciamento pleno.

Nº 1.244/2007, da Comissão de Saúde, em que solicita seja
formulado apelo ao Secretário de Saúde com vistas a que sejam
contratados três motoristas para a Central de Notificação, Captação e
Distribuição de Órgãos para Transplantes - CNCDO -, Regional Norte-
Nordeste, uma vez que esse órgão já tem à disposição carros e
combustível.

Nº 1.245/2007, da Comissão de Transporte, em que solicita seja
formulado apelo ao DER-MG com vistas a que seja alterada a
legislação estadual de forma que eventuais multas recaiam apenas
sobre o condutor e seus veículos, e não sobre a respectiva
cooperativa a que esteja vinculado o infrator.

Nº 1.246/2007, da Comissão de Transporte, em que solicita seja
formulado apelo ao DER-MG com vistas a que seja criado cadastro de
condutores inadimplentes para que as cooperativas de condutores
autônomos possa orientar-se quanto à admissão de novos
cooperados.

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja instalada a
Frente Parlamentar em Defesa do Lago de Furnas. (- À Mesa da
Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Carlin Moura, Carlos Mosconi e outros, Dalmo Ribeiro Silva e outros,
Wander Borges, Weliton Prado (7), Jayro Lessa e outros, Délio
Malheiros e Irani Barbosa e das Comissões de Assuntos Municipais e
de Defesa do Consumidor (3).

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Cultura, de Saúde, de Política Agropecuária, de Meio Ambiente e
de Educação.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Deputado José Henrique,
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Srs. Deputados, Sras. Deputadas, imprensa, telespectadores que nos
acompanham pela TV Assembléia, público das galerias, funcionários
da Casa; o primeiro assunto que me traz à tribuna na tarde de hoje é o
fato de comungar com o que foi falado hoje na reunião extraordinária,
na parte da manhã, principalmente pelo Deputado Antônio Júlio.
Precisamos mesmo refletir e, além disso, definir uma situação viável e
sustentável para as questões ambientais do nosso Estado. Ontem,
recebi comunicação da Vallourec & Mannesmann do Brasil de que,
dentro de 30 dias - essa é uma decisão da diretoria internacional -, se
não forem superadas as dificuldades ambientais do Copam, o
investimento de US$2.000.000.000,00 que está para ser realizado em
Jeceaba, no nosso Estado, será levado para o México, pois tais
dificuldades inviabilizam a construção da indústria de ferro-gusa e a
exploração da mineração naquela cidade. E essa empresa será a
redenção não só para o Município, mas também para a região. Não
estou entendendo. Não apenas os empresários hoje têm consciência
da importância do meio ambiente, que é vital para todos nós. Não falo
apenas da discussão existente, que é universal, mas também da
realidade em si: agredindo o meio ambiente, estamos agredindo a nós
próprios, a nossa família, a nossa cidade, e assim por diante.
Qualquer cidadão hoje sabe disso no mundo, a preocupação é
mundial. O que Deus colocou no mundo destina-se ao bem
principalmente do ser humano, que não pode ser prejudicado em
função do meio ambiente, pois a vida humana é mais importante que
a do meio ambiente. Acontecerá hoje essa reunião em que será
iniciada a discussão, com mais ênfase, das questões ambientais que
dificultam o crescimento e o desenvolvimento, que é sustentável. Não
queremos desenvolvimento, nem progresso, nem emprego, nem
renda que não seja de forma respeitosa ao meio ambiente, mas de
maneira sustentável. Queremos, sim, o desenvolvimento sustentável.
Não queremos que essa situação insustentável permaneça. A todo
instante, chegam ao nosso conhecimento situações de empresas que
estão saindo de Minas Gerais, porque não conseguiram viabilizar uma
liberação ambiental. Acredito que qualquer exagero sempre será
prejudicial. Tem de haver rigor, tem de haver a fiscalização séria, mas
nada de exagero e de exorbitâncias que venham a emperrar o
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desenvolvimento, situações e empreendimentos, atrapalhando o
crescimento do nosso Estado e o benefício do nosso povo.

Não estou aqui com procuração de empresa nenhuma, nem para
defender A ou B. Com mais 56 colegas, constituímos uma frente
parlamentar aqui, na Assembléia, da indústria mineral, e não para
defender os interesses da indústria mineral, mas os empreendimentos
corretos, até porque, se não estiverem corretos, seremos os primeiros
a alertá-los. Aí, sim, estaremos ajudando. A nossa função não é
fechar a empresa, se houver um problema, mas alertá-la, mostrar a
ela o caminho correto e denunciar o que está errado. Esse é o nosso
papel. É para isso que o povo nos coloca aqui, para representá-lo. Se
pudessem estar no meu lugar, eles estariam falando a mesma coisa.
O povo quer assim. Nós - cada um dos Deputados - estamos aqui não
por nós mesmos mas pela representatividade que cada um realiza e
representa na Casa. Cada um dos Deputados foi indicado por vários
eleitores, que o mandaram para esta Casa para que possa defender
os interesses da comunidade. Agora, não pode o Poder Executivo
atrapalhar o crescimento da sociedade. O excesso de zelo, de
exigência, e a exorbitância de fiscalização estão emperrando, estão
dificultando o nosso Estado. O que está acontecendo? Ao invés de
solucionar, não. Chega-se ao limite, quando o empresário não suporta
mais essa situação e vai para outro Estado. Ele não está cruzando os
braços, apenas quer investir. O empresário está indo para Goiás, para
o Mato Grosso. Lá também se fiscaliza o meio ambiente, portanto as
empresas são recebidas e os seus atestados ambientais são
viabilizados. Por que a empresa está firmando-se nesses Estados?
Ficamos preocupados. Não queremos facilidade, nem devemos
facilitar quanto à questão de beneficiar em fazer o que está errado.
Não é isso, mas é preciso mais lógica, mais prudência, mais equilíbrio
nessas decisões e menos radicalismo. Às vezes há situações em que,
se for verdade - e muitas delas são -, percebe-se até um certo
radicalismo dos órgãos ambientais do nosso Estado. A Deputada Ana
Maria Resende quer manifestar-se. Com muita alegria, concedo-lhe
aparte.

A Deputada Ana Maria Resende (em aparte) - Deputado Doutor
Viana, gostaria de fazer minhas as suas palavras e dizer que, se
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existe uma categoria preocupada com o meio ambiente, porque dele
vive e sobrevive, esta é a do produtor rural. Tenho certeza de que os
órgãos ambientais estão penalizando principalmente o produtor rural
porque, em todas as suas decisões, não levam em consideração a
produtividade e o ser humano que está na terra. Outro problema é que
os recursos destinados à barragem de Berizal retornaram a Brasília
em função do meio ambiente. Precisamos encontrar aqui em Minas
um meio termo, um denominador comum para que o meio ambiente
seja respeitado, mas sem interferir e impedir o progresso, o
desenvolvimento do nosso Estado e principalmente o bem-estar de
tantas pessoas que dele sobrevivem. Parabéns, estamos juntos nesse
assunto.

O Deputado Doutor Viana - Muito obrigado, Deputada Ana Maria
Resende, conhecemos o trabalho que vem prestando. Quero
mencionar outra coisa alertada na parte da manhã. Sei o que está
acontecendo, mas vou-me aprofundar e tomar mais conhecimento
para, posteriormente, fazer melhor avaliação. Porém, já gostaria de
manifestar aqui preocupação com a questão da compensação
ambiental em outras regiões. É um crime que está ocorrendo. O
Deputado Carlos Pimenta destacou isso muito bem em um aparte que
fez ao pronunciamento do Deputado Antônio Júlio pela manhã.
Queremos que o Sul de Minas se desenvolva, que o Triângulo se
desenvolva. Sabemos que o preço do hectare de terra nessas regiões
é extremamente valorizado. O que está acontecendo é o seguinte: o
Triângulo está-se desenvolvendo? Então vamos fazer um novo
canavial. Mas, pela lei florestal, eles têm que deixar 20% de área
natural preservada. Aliás, temos três projetos de lei tramitando, sendo
um de V. Exa., Deputada Ana Maria Resende. A lei determina essa
preservação, que deveria ser feita no mesmo local. O que está
acontecendo é que o Triângulo usa 100% da sua terra, vai ao Norte
de Minas e ao Jequitinhonha - lugares para os quais o Governador
tem a preocupação do desenvolvimento para que nunca mais seja
mencionado que principalmente o Jequitinhonha é a região da miséria
- comprar terra para fazer a conservação. Sendo assim, com a terra
sendo comprada a preço bem inferior, realiza-se a compensação da
utilização feita em regiões mais valorizadas. Isso tem que ser revisto,
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pois, se isso continuar, o Norte de Minas não vai se desenvolver, vai
ficar pagando para que os outros Municípios se desenvolvam. Ontem,
na discussão do ICMS Solidário, vimos a manifestação contrária do
Triângulo. Mas está havendo uma inversão de valores que deve ser
refletida. Vou me aprofundar no assunto para ver se esse
comportamento comum no nosso Estado está correto. Sei da
competência do nosso Secretário, companheiro José Carlos Carvalho,
e de toda a sua equipe, mas estamos vivendo esse problema. Vi que
houve alguns avanços numa reformulação recente do sistema
ambiental do Estado, mas ainda temos preocupações seriíssimas.
Imaginem se perdermos um empreendimento desse porte. Trata-se de
uma empresa extremamente responsável, uma multinacional que tem
recurso para investir, que tem a localidade, com o minério e as
condições já estudadas, analisadas e definidas. Não se trata de
pressão à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, é natural para eles. Não estão fazendo pressão
psicológica, dizendo que, se não fizerem, irão embora. Vão embora
mesmo, porque precisam investir. E não estamos dando essa
oportunidade. Temos a fiscalização para acompanhar se vão cumprir
ou não o que é de direito, o correto, em relação ao meio ambiente.
Não estamos passando a mão na cabeça de ninguém, nem querendo
agradar. A nossa Comissão e a nossa Frente Parlamentar de Apoio à
Indústria Mineral não existem para estar de acordo e para dizer sim
aos empresários e empresárias da área mineral, mas para que as
coisas aconteçam, da melhor maneira possível, em nosso Estado, que
é eminentemente mineral. Digo isso porque me assustei ontem,
quando tomei conhecimento, pela diretoria da Vallourec &
Mannesmann do Brasil, do risco de perdermos esse investimento.
Eles têm outros investimentos a fazer em outros países, que estão
loucos para que cheguem lá e darão as facilidades, não contrariando
irresponsavelmente a natureza, mas respeitando-a. Às vezes nossos
órgãos ambientais estão demorando e, no fim, aprovam. Às vezes,
nessa demora, estamos perdendo vários empreendimentos para
outros Estados. Eram essas nossas colocações.

* - Sem revisão da oradora.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.
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O Deputado Getúlio Neiva - Antes de iniciar, concedo um aparte ao
nobre Deputado Lafayette de Andrada.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Peço um aparte
preventivo, apenas para uma pequena comunicação ao Plenário,
aproveitando a presença do Deputado Doutor Viana.

Prezado Deputado Doutor Viana, informo a V. Exa. que a Comissão
de Redação acabou de aprovar a redação final da emenda à
Constituição de vossa autoria, relativa ao Tribunal de Contas.
Compete agora a esta Casa agendar o ato da promulgação. Solicito a
V. Exa. que faça entendimentos com nosso Presidente, Deputado
Alberto Pinto Coelho, para que também faça entendimentos com o
Tribunal de Contas, já que a proposta de emenda à Constituição é
afeta a esse Tribunal, a fim de organizar, se for o caso, a solenidade
da promulgação da referida proposição.

Era essa a comunicação. Agradeço ao eminente Deputado Getúlio
Neiva a concessão de 30 segundos do seu tempo.

O Deputado Getúlio Neiva - A alegria é minha, Deputado Lafayette
de Andrada. Aproveito para cumprimentá-lo pela sessão de hoje, de
manhã, em que foi aprovado, na Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária, o projeto que beneficia as pessoas com mais de 65
anos, quanto à prioridade do pagamento do precatório alimentício.
Uma grande vitória da Assembléia Legislativa, uma discussão muito
boa e ampla, envolvendo tanto os Deputados da Situação como os da
Oposição. Um entendimento que possibilitou que a iniciativa do
Governador Aécio Neves pudesse ser ampliada um pouco mais. Em
lugar de priorizar apenas as pessoas com mais de 70 anos, reduziu-se
essa idade, sob a visão do Estatuto do Idoso, para quem tem mais de
65 anos, com uma característica importante defendida por nós, numa
emenda que apresentamos, de se beneficiar o credor originário.

Muitas famílias já se desfizeram, o pai e a mãe já morreram e os
filhos estão em situação de dificuldade. Especialmente, há um
contingente enorme de aposentados de Governador Valadares que
nos têm ligado a respeito do assunto. Acaba de ser aprovado, nesta
manhã, esse projeto de lei singelo, que permite ao Estado priorizar o
pagamento, num vasto entendimento com todos os Deputados desta
Casa, àquelas pessoas que têm precatórios alimentícios - para ser
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mais claro, direitos trabalhistas acumulados.
Há pessoas que têm casos de 15, 20 anos. Conheço um de 1975,

que será resolvido com mais brevidade. Agradecemos especialmente
ao Deputado Lafayette de Andrada o interesse e, sobretudo, o
entendimento entre as várias bancadas nesta Casa.

Sr. Presidente, dentro do enfoque de V. Exa. em relação aos
problemas dos cursos de terra e das aquisições de terras para a
compensação da lei florestal que estão sendo feitas de forma bastante
acelerada nas regiões Nordeste e Norte de Minas, gostaria de
aproveitar para falar que isso realmente está ficando preocupante.
Enquanto na região de Serra dos Aimorés, Nanuque, um alqueire
geométrico está custando R$25.000,00, R$30.000,00 e R$35.000,00,
há terras próximas a Caraí e Ladainha na faixa de R$2.000,00, até no
valor de R$1.000,00 o alqueire geométrico - 4,84ha. Isso é terrificante.
Passou o primeiro mandato do governo Aécio Neves, e não foi
implantado o projeto de silvicultura nas regiões Nordeste e Norte de
Minas. Começou o segundo mandato, e estamos tendo resistência.
Nós, como V. Exa., que fazemos parte da Frente Parlamentar da
Silvicultura, estamos muito preocupados com o andamento desses
procedimentos, porque estamos demorando a iniciar o trabalho de
formação das florestas naquela região.

Quem conheceu aquela região, o Nordeste e o Norte de Minas -
aliás, conheci porque foi onde nasci -, sabe o que estou dizendo. É
bom que os Deputados e as Deputadas prestem atenção. Na década
de 50, a minha família mudou-se de Minas Novas para Teófilo Otôni.
Gastamos três dias de viagem debaixo de mata, para chegar a essa
cidade. E não há mais uma só árvore. Na década de 50 até meados
da década de 60, todas as matas daquela área do Jequitinhonha e do
Mucuri foram eliminadas. Por incrível que pareça, na década de 60 até
meados da década de 70, empresas internacionais, como a Brasil-
Holanda, instalaram-se naquela região do Sul da Bahia, na beira de
Minas Gerais, e, em pouco mais de 10 anos, devastaram todas as
matas existentes entre Teófilo Otôni, Carlos Chagas, Nanuque e o
Norte do Espírito Santo.

Essa questão ambiental realmente é preocupante. Não é apenas a
busca da recuperação e o problema ecológico, mas também o
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problema econômico. É uma região muito pobre e depauperada
porque não temos investimentos fortes de governo. Estamos sofrendo
a investida das compras de terras para a reserva. Compram aquela
mata antiga, que, aliás, não é a originária, ou seja, não é aquela mata
atlântica que tínhamos, mas, sim, posterior. Toda a mata atlântica foi
retirada naquela área. Preserva-se a mata como está, e não como
silvicultura e plantio, em troca do investimento que se faz no
Triângulo. O Deputado Doutor Viana está certo ao se preocupar com
esse assunto. Realmente temos de debatê-lo.

Gostaria ainda de dizer que um jornalista faz uma crítica à atuação
do Deputado Getúlio Neiva falando sobre a estrada de ferro que
deveria ser reconstruída desde Caravelas, na Bahia, passando por
Araçuaí, chegando a Montes Claros e Unaí, para beneficiar
exatamente o Nordeste, o Norte e o Noroeste de Minas Gerais, que
são as regiões mais deprimidas do Estado. O jornal faz uma crítica de
um sonho tolo, de uma utopia. Esta Assembléia não foi feita apenas
para aprovar a urgência de hoje ou consertar os erros de ontem, como
fazemos às vezes, aqui, com projetos de lei na tentativa de recuperar
a legislação errada do passado e os prejuízos do presente, mas
também para prospectar o futuro, ou seja, verificar o que pode
acontecer no futuro. Aquela região, Sras. e Srs. Deputados, não tem
como resolver os seus problemas econômicos e o problema de
emprego dos seus filhos se não houver uma estrutura de estrada de
ferro.

Aqui vão as queixas. Fui Secretário Adjunto de Estado de Recursos
Minerais, Hídricos e Energéticos. Na oportunidade, já tendo
trabalhado como membro da Comissão de Minas e Energia da
Câmara dos Deputados, tínhamos conseguido autorização para as
usinas de Itapebi, de Salto da Divisa, de Irapé, de Nanuque e de
Carlos Chagas. Quase todas foram implantadas. Estranha-me a de
Carlos Chagas. Assinei com a Construtora Queiroz Galvão um
contrato, juntamente com a Cemig, na época, em 1995, e não consigo
que a Feam dê a licença de instalação para a obra começar, meu
Líder. Não consigo nem sequer falar com a pessoa responsável pelo
setor. É impressionante a insensibilidade de alguns técnicos do
governo que não respeitam a determinação do Governador de dar
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atenção aos Deputados. Quando vamos a uma solenidade ou quando
viajamos para uma inauguração com o Governador, ele é todo solícito,
conversa conosco, enfim, dá-nos toda a atenção. Mas há algumas
pessoas no governo que, lamentavelmente, continuam a achar que
são mais importantes do que o Governador, do que os Deputados. É
impressionante como Secretários de Estado e dirigentes de órgãos só
agendam inaugurações em nossas cidades nas terças, quartas e
quintas, exatamente quando estamos aqui fazendo as nossas
reuniões de trabalho. É impressionante a insensibilidade dessas
pessoas em relação ao trabalho do Executivo e do Legislativo, que
precisa ser em conjunto.

Lá em Carlos Chagas já virou pilhéria, brincadeira, gozação essa
questão. Há mais de um ano e meio estamos aguardando a licença
para iniciar a obra. Essa obra significa, muito mais do que uma
pequena usina hidrelétrica, a possibilidade de perenização do Rio
Mucuri.

Quando fui Deputado Federal, como Vice-Presidente da CPI da
Fome, rodamos o Brasil inteiro e fomos visitar a Barragem de Setúbal.
A Cemig, irresponsavelmente, naquela época, já com a ensecadura
pronta, mandou cortá-la porque não queria continuar investindo
naquela usina. Hoje, a Ruralminas está fazendo a obra. Veja o
disparate. Gastou-se um dinheirão, mais de US$5.000.000,00 para
fazer a ensecadura; serão gastos US$3.000.000,00 para cortar a
ensecadura e, agora, gastam-se US$5.000.000,00 para refazer o
trabalho. E as obras estão sendo feitas pela Ruralminas.

Há um fato curioso. O Prefeito de Genipapo de Minas me procurou e
me disse que a empresa não está pagando nem o ISS nem o ICMS.
Portanto, ele está sem poder fazer a arrecadação no Município.

Precisamos encontrar aqui em Minas Gerais um parâmetro
diferenciado. Lembrou bem o Deputado Doutor Viana que o Dr. José
Carlos Carvalho, por sua experiência, criou um departamento
específico na Semad para tentar acelerar os licenciamentos, para
fazer com que eles andem um pouquinho mais depressa. Mas é
burocracia demais ainda, Dr. José Carlos. Vamos reduzir mais ainda.

Lembro-me, Deputado Doutor Viana, quando Secretário fui
Presidente da Câmara de Mineração. Tínhamos lá mais de 200
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processos de mineração do Estado paralisados. A Câmara de
Mineração não se reunia havia seis meses. Fizemos, então, reuniões
semanais, a fim de acelerar os processos de empreendimentos
minerários no Estado. Conseguimos.

É preciso que haja uma melhora de comportamento, mas é preciso
também que pelo menos um Deputado eleito em Minas Gerais tenha
acesso à informação. Já que não a consigo por escrito ou por telefone
da Feam ou da Semad, venho, publicamente, pedir que o Secretário
José Carlos determine que alguém me informe como está a licença de
instalação da usina hidrelétrica de Carlos Chagas. Quero saber desse
assunto, da mesma forma que quero saber, conforme publicação no
“Minas Gerais”, de um edital de concorrência para construção de uma
creche em minha cidade, pelo Servas, sem que eu saiba onde será
instalada. Quero saber em que local essa creche será construída.

Já tive oportunidade de conversar com o Governador a respeito de
pessoas que estão trabalhando para atrapalhar o governo. São
pessoas competentes e importantes no processo, aliás, muito
importantes para o governo. Minas tem uma equipe técnica de
primeira linha, só que essa não pode sentir-se mais importante que o
rei, só não pode querer ser mais importante que o Governador, só não
pode querer ser mais importante que esta Assembléia, só não pode
ficar querendo passar por cima dos representantes legítimos do povo.

É um absurdo os órgãos do governo e as Secretarias de Estado
marcarem visitas e inaugurações nas cidades, sem nenhuma
comunicação aos Deputados ou com comunicação somente na
véspera do evento. Além disso, essas visitas e inaugurações são
marcadas para os dias em que os Deputados têm responsabilidades,
cada um em sua comissão, conforme é do conhecimento de todos.
São várias as comissões, e todos os Deputados são obrigados, por
determinação do Regimento Interno, a participar das reuniões de
comissões, que é quando se debatem em profundidade todos os
projetos de lei. As leis não são feitas no Plenário. As leis são
elaboradas, feitas e discutidas detalhadamente com a sociedade, com
os vários segmentos sociais, nas comissões. Esse é um trabalho
importante.

Esta Assembléia não é instrumento de desejo de apenas algumas
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pessoas, mas um órgão que, por também ser técnico, necessita da
discussão. É interessante o fato de vários Secretários marcarem
visitas às nossas cidades às terças, quartas e quintas, exatamente
nos dias em que não podemos sair desta Casa, exatamente nos dias
em que temos de nos fazer presentes nas reuniões ordinárias e
extraordinárias de Plenário e nas reuniões de comissões.

Não estou aqui para falar mal de Secretário nem de Presidente de
órgão, mas é preciso que haja uma melhor atenção para com os
parlamentares de Minas Gerais. Tratei desse assunto com várias
pessoas. Já conversei com o Secretário de Governo e com o próprio
Governador, que tem suas dificuldades. Realmente, Sr. Presidente,
existem pessoas no governo que se acham mais importantes que o
rei.

Precisamos pontuar essas questões. Hoje vim aqui destacar
exatamente esse assunto. Queria que a Feam ou a Semad me
informassem qual é a posição da licença de instalação da usina
hidrelétrica de Carlos Chagas. Essa resposta pode ser dada dentro de
15 dias, não há problema, se for tão difícil prestar-me tal informação
de imediato. Sou testemunha, assinei documentos junto à Queiroz
Galvão, em 1995. Gostaria de saber como está esse processo, Sr.
Presidente. Muito obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura - Exmo. Sr. Presidente, Deputado Doutor
Viana, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, público presente, queridos
telespectadores da TV Assembléia, na semana passada e nesta
semana, um tema povoou as páginas da grande imprensa. Refiro-me
a um debate que considero bastante importante e oportuno no
momento atual desta Casa. Trata-se da visita que o Presidente Lula
fez à Fundação Oswaldo Cruz, quando mencionou sua concepção de
choque de gestão. O Presidente Lula disse que choque de gestão é
investir mais no poder público, contratar mais servidores públicos.
Falou sobre a importância e o papel desse servidor numa sociedade
republicana. Citou o exemplo da Oswaldo Cruz, uma fundação de
pesquisa, de fomento tecnológico, que tem em seus quadros
funcionários de carreira, concursados, de alta capacitação técnico-
científica, que, ao mesmo tempo, nem sempre teve sua remuneração
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valorizada. O Presidente Lula chamava a atenção para o fato de que o
funcionamento do Estado depende da valorização do servidor público.
Chamou a atenção ainda para outra questão, ou seja, disse que, ao
contrário do que tanto se divulga, se propala, o Estado brasileiro ainda
é carente de servidores públicos. Então, diferentemente do que se
divulga, o nosso país não está com sua máquina inchada ou cheia de
marajás. Pelo contrário, os investimentos no custeio da máquina
pública brasileira ainda são infinitamente inferiores, se comparados,
por exemplo, com os gastos que temos com pagamentos dos serviços
da dívida pública, juros, enfim, com o sistema financeiro. Para ele, é
importante a valorização do servidor público. Aliás, nos últimos anos,
ele tem feito essa valorização, com a promoção do concurso público,
com a tentativa de promover políticas de valorização do servidor
público. Em contraposição, nesta semana, o Governador de Minas
Gerais, Aécio Neves, entrou numa polêmica com o Presidente Lula,
ao dizer que o choque de gestão dele tem em vista um Estado
mínimo, ou seja, um Estado que gasta menos e, em contrapartida,
tem maior eficiência. Ora, penso ser esse o grande debate, porque se
trata de concepções, modelos de gestão. Que tipo de governo
queremos? Ficam aqui algumas perguntas: Será que o Governador
Aécio Neves, que tanto divulga, propagandeia seu Estado mínimo,
seu choque de gestão, teria a mesma popularidade de que goza hoje
nas pesquisas feitas em nosso Estado, se não houvesse,
concomitantemente, o governo do Presidente Lula em Minas Gerais?
Será que o Governador Aécio Neves resistiria a uma análise mais
profunda da sua popularidade em Minas Gerais, se não houvesse os
investimentos sociais feitos pelo Presidente Lula, a exemplo do Bolsa-
Família, Pronaf e PAC? Enxugar a máquina pública, diminuir os
gastos com o Estado é muito fácil. No entanto, quero ver serem feitos
os investimentos sociais. Para se fazer isso, é preciso haver
investimentos públicos; é necessário aumentar os investimentos na
máquina pública. Esse é o debate. Queremos um Estado mínimo ou
um Estado de bem-estar social? Se o Estado não investe no social, no
servidor público e no povo mais sofrido, em quem investirá? Nos mais
privilegiados. Hoje a realidade de Minas demonstra isso. O grande
mérito do Governador Aécio Neves não são seus investimentos
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sociais, já que estes ficam por conta do Presidente Lula. Há outra
grande contradição no discurso do Governador Aécio Neves, que
divulga ter uma máquina pública enxuta, um Estado mínimo. Todavia
deveria propagar que Minas Gerais é um dos Estados que mais têm
contratações terceirizadas. Assim sendo, aqui o servidor público está
sendo substituído pelas empresas terceirizadas, pelas Oscips da vida
ou por outras instituições que usam o trabalho terceirizado em
substituição ao servidor público. Minas Gerais tem, atualmente, um
grande número de servidores terceirizados. Prova maior disso é que
hoje, nesta Assembléia, está em discussão o Projeto de Lei
Complementar nº 27. Por que estamos discutindo esse projeto? Para
resolver um grave problema originado na omissão do Estado de Minas
Gerais, nos últimos 25 anos, já que permitimos, com a conivência
perversa do poder público de Minas Gerais, que os servidores da
educação, nossas pobres cantineiras, permanecessem nos quadros
do Estado, por meio de contratos precários, terceirizados. Essas
pobres serviçais sequer tinham os seus recolhimentos previdenciários
ou do Ipsemg repassados ao INSS ou ao Ipsemg. Essas pobres
servidoras, depois de 20, 25 ou 30 anos de serviços prestados de
forma precária ao Estado de Minas Gerais, correm o risco de ter seu
tempo de trabalho contado e, na hora de receber a sua parca
aposentadoria, não poder recebê-la porque o Estado de Minas Gerais
não teve o compromisso suficiente para regularizar a situação dessas
pobres serviçais. Hoje, o Projeto de Lei Complementar nº 27 tem de
corrigir esse grave erro do poder público de Minas Gerais, o grave
erro dos famosos choques de gestão de hoje e do passado, que
sempre deixaram em segundo plano o servidor, o trabalhador humilde
do Estado de Minas Gerais.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte) - Deputado Carlin
Moura, mais uma vez, é um prazer muito grande aparteá-lo em uma
reunião ordinária da Assembléia Legislativa. Mas hoje venho para
discordar de V. Exa. Nas outras vezes, estivemos juntos defendendo
os interesses da nossa região do Centro-Nordeste mineiro, mas hoje
venho aqui para discordar, de forma incisiva, do que V. Exa. vem
dizer. Primeiro, não vejo, nos dias atuais, possibilidade de se defender
um choque de gestão ao inverso, como fez o Presidente Lula. É
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inconcebível, de uma irresponsabilidade, de uma demagogia
estrondosa o representante do nosso governo federal, o Chefe do
Poder Executivo Federal defender a contratação de um número
imenso de servidores, um inchaço da máquina pública, para termos
melhor qualidade do serviço público. Isso vai na contramão do que
todas as pessoas hoje podem atestar. Temos o exemplo de Minas
Gerais, que diminuiu o número de secretarias, o número de servidores
do recrutamento amplo. E Minas melhorou de forma absurda, que
acho seria a palavra mais apropriada para o momento. Quero falar de
dois pontos mais. Primeiro, o Projeto de Lei Complementar nº 27, que
vem a fazer justiça a funcionários, principalmente da área da
educação, que já prestam serviço ao Estado há mais de 20, 25 anos,
e auxiliares de faxina das escolas estaduais, principalmente do interior
do Estado, que também já têm 20, 25 anos de Estado, que não têm
mais para onde correr, na maioria das vezes idosas, com mais de 60,
65 anos, com idade suficiente para aposentarem-se, mas que não o
fizeram porque não tinham condições de fazer, porque ainda não
haviam sido contempladas e abraçadas pelo governo estadual. Isso
só será possível agora por conta do Governador Aécio Neves. O
Governador do Estado nem devia imaginar em ser Governador do
Estado quando essa história começou. Hoje, Sua Excelência, como
Governador de Estado, tem oportunidade de resolver esse problema.
O segundo ponto é que, quando V. Exa., no início de seu
pronunciamento, disse que a popularidade do Governador Aécio
Neves hoje só está alta porque o Presidente Lula participa, discordo
de forma veemente do discurso de V. Exa. Não vejo um tostão do
governo federal nas obras do Pró-Acesso, que aliás estão levando
melhorias à nossa região e à cidade de V. Exa., que é Virgolândia.
Não vejo um tostão do governo federal na implantação dos inúmeros
presídios que estão sendo construídos, que estão diminuindo um
pouco o desconforto da população na área da segurança pública ou
dos investimentos feitos nas Polícias Militar e Civil, na área da
segurança pública. Não vejo sequer um tostão do governo federal
aplicado na recuperação das estradas estaduais do nosso Estado.
Esses projetos são carros-chefes dessa administração exemplar que o
Brasil vê hoje em Minas Gerais. Já terminando, Deputado Carlin
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Moura, vamos deixar de lado o partidarismo, as nossas posições
ideológicas - e eu respeito muito a de V. Exa. -, mas precisamos
atestar aqui na Assembléia Legislativa que o governo de Minas está
muitos quilômetros na frente de estrada asfaltada do governo federal,
em termos de qualidade de serviço público e de gestão pública. Muito
obrigado a V. Exa.

O Deputado Carlin Moura - Agradeço o aparte, Deputado Gustavo
Valadares. V. Exa. tem muitos pontos em comum comigo, como o
local de nascimento, mas há de convir que nossa convicção ideológica
e de Estado é muito diferente. A convicção de V. Exa. quanto ao
Estado mínimo é diferente da nossa quanto à valorização do Estado.
Quando o Presidente Lula valoriza o servidor público, não está
promovendo inchaço na máquina pública, porque ele tem uma
concepção republicana. O servidor tem de entrar no serviço público
pela porta da frente, por meio de concurso, sendo valorizado,
diferentemente do que ocorre em Minas Gerais. Aqui há inchaço da
máquina pública, não a oficial, mas a terceirizada. Os contratos dos
Agentes Penitenciários são precários, assim como os das serviçais de
escola. Várias Oscips terceirizam o trabalho em Minas Gerais. A
diferença é esta: você diminui o poder público, mas aumenta a
precarização do trabalho. Ao contrário do que V. Exa. pensa, a
obrigação de investimentos na segurança pública é primordialmente
do Estado, que realmente investe muito pouco. Graças à Cide,
contribuição federal, é que temos verba para fazer o Pró-Acesso, que
é uma obra do governo Lula. Essa é a diferença, Deputado Gustavo
Valadares. Qual Estado queremos? Minas tem a oportunidade de
refletir sobre isto: se queremos um Estado mínimo, em que o pobre
fica desassistido, ou um Estado de bem-estar social, como aquele
defendido pelo Presidente Lula, quando faz tão bem para o nosso
povo e para Minas Gerais. Com muito prazer, concedo aparte ao
Deputado Paulo Guedes, do nosso grande Norte de Minas.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Parabenizo V. Exa.,
Deputado Carlin, pela coragem e pela forma vibrante como tem
defendido as ações do governo federal em Minas Gerais, o que é uma
grande verdade. Minas hoje caminha muito bem graças à grande
parceria que tem com o governo do Presidente Lula, que trata o
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Estado da forma devida. Ao contrário do PFL e do PSDB, que ficaram
oito anos no poder e trataram este Estado a pão e água. Também
discordo do Deputado Gustavo Valadares quando ele diz que o Pró-
Acesso não tem ajuda federal. Os recursos da Cide, repassados pelo
governo federal ao Estado, são suficientes até para pagar prestações
de empréstimos com o Banco Mundial. Portanto há, sim, parceria do
governo federal, o que não ocorreu no governo anterior. Eles criaram
a Cide, mas não passaram um tostão para os Estados e Municípios.
Isso só veio a ocorrer a partir de 2003, no governo do Presidente Lula.
A divisão da Cide permitiu a Minas Gerais fazer as obras do Pró-
Acesso. Essa é a grande verdade. Sem falar que o governo federal
está investindo mais de R$4.000.000.000,00 em Minas, para
recuperar as estradas federais. Se formos detalhar os programas
sociais e os repasses que o governo federal faz em Minas Gerais,
veremos que o Estado está recuperando sua economia graças ao
braço firme do nosso governo do PT e do Presidente Lula.

O Deputado Carlin Moura - Agradeço o aparte do Deputado Paulo
Guedes. Para concluir, Sr. Presidente, gostaria de dizer que este
debate pode não parecer importante, mas é fundamental, e o povo de
Minas Gerais tem de refletir sobre o assunto. Que tipo de Estado
queremos? Se aquele que valoriza o povo, o trabalhador, a camada
mais sofrida da população ou aquele Estado mínimo, que valoriza o
corte de investimentos sociais e terceiriza sua mão-de-obra, como foi
feito em Minas Gerais nos últimos anos e continua sendo feito. Quem
paga o pato são os próprios trabalhadores, como as serviçais e os
professores designados da rede pública de ensino, que têm seus
contratos terceirizados e precarizados e, ao se aposentarem,
precisam pedir a Deus para socorrê-los, porque, se depender do
Estado, podem passar fome. A concepção de Estado mínimo valoriza
muito pouco o ser humano e o trabalhador.
* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Com a palavra, o
Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Boa-tarde a todos e a todas. O
Deputado Carlin tem razão. O Estado de Minas Gerais nunca recebeu
tantos recursos em toda a sua história como agora, no governo Lula,
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em todas as áreas. Se o Estado está crescendo e se desenvolvendo,
é graças aos investimentos, principalmente, do governo federal,
graças ao trabalho do nosso povo e a uma carga tributária exorbitante.
Temos criticado aqui que se trata de um confisco, principalmente no
que tange ao ICMS, imposto que mais pesa no bolso do contribuinte e
do consumidor. Um exemplo é o ICMS da conta de energia elétrica da
Cemig, que é de 30% para as residências, mais a cobrança por
dentro, que chega a 47%. Esse é o ICMS mais caro de todos os
Estados do País. A conta de energia residencial acima de 90kW com
a cobrança de ICMS por dentro é a mais cara do Brasil.

Ontem, estive na Fiemg e cobrei do setor empresarial que se
mobilize e participe da nossa campanha pela exigência da redução do
valor da energia elétrica cobrada pela Cemig em Minas Gerais.

Outra questão da qual gostaria de tratar, mas precisaria de mais
tempo, é a representação que fizemos ao Ministério Público no dia 18,
questionando as irregularidades no contrato entre o Itaú e o governo
do Estado. Elas foram apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado e
divulgadas, principalmente, pelo jornal “O Tempo”, o qual parabenizo
porque as reportagens já estão surtindo efeito. Hoje, o Estado já
admitiu fazer outra licitação e passar a conta para outro banco, porque
dessa maneira o Estado de Minas Gerais está perdendo muito
dinheiro e o servidor, que já recebe tão pouco, é obrigado a receber
seu salário no Itaú, que cobra taxas exorbitantes.

Desejo também solicitar urgência da Mesa, o mais rápido possível,
“para ontem”, na votação do projeto relativo ao salário dos Defensores
Públicos, que já está nesta Casa. Os Defensores Públicos ficaram
mais de 100 dias em greve, paralisados, pressionando e mobilizando
a todos. Por intermédio do Cleiton, Defensor Público de Uberlândia,
parabenizo todos os Defensores Públicos de Minas Gerais. Com
bravura, o Cleiton mobilizou a todos e organizou reuniões, esteve
presente em todos os momentos solicitando dignidade para os
Defensores Públicos, os advogados do povo e das pessoas mais
pobres e sofridas. Portanto, solicito à Mesa que aprovemos esse
projeto o mais rápido possível, pois a folha de pagamento será
fechada, para que os Defensores Públicos possam receber seu
salário. Espero contar com o apoio de todos os Deputados desta
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Casa, de todos os partidos, para que o projeto tramite o mais rápido
possível nas comissões, senão não haverá tempo para que os
Defensores Públicos recebam o salário com reajuste, pois já estão
passando muita dificuldade.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Parabenizo V. Exa. por sua
luta em defesa dos consumidores e do povo de Minas na questão das
tarifas de energia elétrica. Realmente, é uma vergonha o que
acontece, um absurdo, pois pagamos a maior tarifa energética do
País. V. Exa. tem sido um bravo defensor das populações mais
carentes de Minas no que se refere a esse tema.

Aproveito para fazer uma cobrança à Cemig. No Norte de Minas o
problema da seca é muito sério, pois há seis meses não chove na
região. Várias comunidades rurais estão com os poços artesianos
equipados - São João das Missões, na reserva indígena, São
Francisco, Manga, etc. Só em Itacambira existem 10 postos
equipados há mais de três anos que não funcionam por falta de
energia elétrica. Falta apenas a boa-vontade da Cemig de ir lá e ligar
o transformador para que centenas de comunidades rurais do Norte
de Minas recebam água potável. O governo federal já fez a sua parte,
perfurou os poços por meio do DNOCS e os equipou. Mas parece que
há uma picuinha, pois há três anos os poços estão equipados, e a
Cemig não liga a energia.

Deputado Weliton Prado, esse é um caso de polícia, e gostaria que
V. Exa. incluísse em sua fala que a Cemig cumpra seu papel com as
regiões mais pobres de Minas Gerais. E agora a situação está ainda
mais grave, porque a Defesa Civil do Estado proibiu a população
ribeirinha que vive em Pirapora e abaixo de consumir a água do Rio
São Francisco, porque está contaminada por vários produtos
químicos, que não sabemos de onde vêm.

A água do São Francisco está com um cheiro horrível de enxofre.
Até parece que o Presidente dos Estados Unidos passou por Pirapora
e tomou banho, porque todo o Rio São Francisco cheira a enxofre. É
importante que V. Exa., que é um dos grandes defensores dessa
questão, cobre da Cemig energizar esses poços artesianos para que
as pessoas tenham alternativa de beber água. Mesmo com a
proibição da Defesa Civil, as pessoas estão tomando a água
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contaminada do São Francisco. Essa contaminação vem da região
metropolitana, cai no Rio das Velhas e chega a Pirapora, deixando
toda a população do Município até a divisa com a Bahia, como
também outras cidades baianas, sem poder consumir a água do Rio
São Francisco.

Repito: a água está com um cheiro horrível e com uma cor diferente,
verde. Há uma série de elementos químicos contaminando a água do
Rio São Francisco.

O Deputado Weliton Prado - Agradeço o aparte do Deputado Paulo
Guedes. Pode ter certeza de que engrossaremos esse coro e
pressionaremos a Cemig. A empresa fala que oferece energia de
qualidade, a melhor do Brasil - não faz mais do que sua obrigação -,
mas recebemos muitas reclamações. Esse foi mais um exemplo
trazido pelo Deputado Paulo Guedes. Trata-se de uma realidade.

Deputado Paulo Guedes, pode ter certeza de que cobraremos
solucões da Cemig. Vamos lá marcar uma reunião na Cemig e
solicitar urgência para a resolução do problema. Vamos ficar de cima,
empenhar-nos, continuar mobilizados para que, no ano que vem,
possamos garantir que o valor da energia elétrica não aumente. Na
última revisão tarifária, a Cemig aumentou em 30% o valor da energia
elétrica. Isso ocorreu há quatro anos. Ano que vem completa cinco
anos, justamente na data da revisão tarifária. Vamos pressionar a
empresa para abaixar o valor da energia elétrica, que, com certeza, é
uma das mais caras do Brasil.

Sr. Presidente, ontem foi realizada a etapa final do “Fórum Técnico
ICMS Solidário”, com a finalidade de rediscutir os critérios de
distribuição de 25% da parcela do ICMS que cabe aos Municípios. Por
que 25%? De acordo com a legislação, 75% do ICMS,
R$17.000.000.000,00, ficam só para o Estado, e 25% são distribuídos
entre os 853 Municípios. Então, a maior fatia do bolo - aliás, quase ele
todo - fica para o Estado. E esse é um imposto tipicamente municipal,
que é arrecadado no Município. É no Município que o cidadão mora,
vive e paga os seus impostos. Infelizmente, na hora de devolver o
imposto, isso não acontece: 75% ficam para o Estado, e 25%, apenas,
para os Municípios.

Tenho dados que mostram que os Municípios estão sendo muito,
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mas muito, muito solidários com a União e com o Estado. Por quê?
Como já disse, é nos Municípios que as pessoas moram, trabalham e
pagam os impostos, mas, apesar de tudo isso, ficam com a menor
fatia do bolo tributário.

Segundo os números, os Municípios ficam apenas com 14%. Se
olharmos o Estado, ele fica com 26%. Já a União fica com 60% de
todo o bolo. Se olharmos só em relação ao ICMS, 75% ficam só para
o Estado.

Minas tem 853 Municípios. Mais uma vez, os dados provam como
esses Municípios estão sendo solidários. Eles vêm arcando com
despesas que não são de sua competência e responsabilidade, até
mesmo constitucional. A cada dia que passa, tanto o Estado quanto a
União jogam mais e mais responsabilidades para os Municípios:
custeio das Polícias Civil e Militar; cessão de imóveis; cessão de
funcionários para a Justiça Militar, para a Justiça Eleitoral, para os
hospitais, para as escolas estaduais, para o IMA, para o IEF e para os
diversos órgãos do Estado; e arca com o transporte escolar, que é de
responsabilidade do Estado. Aliás, há Prefeitos que estão sendo
processados na Justiça.

E o projeto aqui apresentado, o ICMS Solidário, não resolverá de
forma nenhuma a questão. Por quê? Está aqui, eu mostro um grande
problema hoje dos Municípios. Farei um demonstrativo aqui oficial,
com dados encaminhados pelos Municípios. A cidade de Barroso
gasta atualmente R$1.100.000,00, com as atribuições do Estado e da
União, e, com o ICMS Solidário, receberá R$120.000,00 ao ano. Seria
muito melhor para o Município que o Estado o reembolsasse de tudo o
que gasta que receber esses R$120.000,00, pois significam
praticamente 10% de tudo o que já gasta. Além Paraíba gasta mais de
R$1.000.000,00 por ano e receberá R$240.000,00. Monte Carmelo
gasta mais de R$800.000,00 por ano com responsabilidades do
Estado e receberá muito menos que isso, - R$288.000,00. Cachoeira
de Minas gasta por ano R$746.000,00 com responsabilidades do
Estado; Pedro Leopoldo, R$677.000,00; Sabinópolis, R$357.000,00; e
Ouro Fino, R$353.000,00. E, se o projeto for aprovado, esses
Municípios receberão muito menos, mas muito menos mesmo.
Portanto a sua aprovação não resolverá o problema dos Municípios.
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Mesmo com toda essa solidariedade, os Municípios não têm
recebido a devida atenção nem da parte do governo federal nem do
estadual. No caso do governo federal, a situação - todos sabemos -
melhorou um pouco com a aprovação da Emenda Constitucional nº
55, que cumpriu um compromisso do Presidente Lula, arrancado pelos
Prefeitos de todo o País. Lembro aqui a marcha dos Prefeitos, que
foram lá, manifestaram-se, protestaram e foram recebidos pelo
Presidente Lula. Em governos anteriores, as marchas de Prefeitos
eram repreendidas com cachorros, cassetetes, gás de pimenta, etc.
Havia repressão à época do governo Fernando Henrique. Agora eles
foram recebidos pelo governo Lula.

Nós defendemos os Prefeitos, mas também cobramos deles
coerência. Quero ver a marcha deles até o Palácio da Liberdade, para
exigirem os recursos do transporte escolar e solicitarem os recursos
para cobrir seus gastos com a Polícia Militar, a Polícia Civil e
funcionários cedidos. Dez por cento de tudo que os pequenos
Municípios gastam, segundo dados oficiais do Instituto Brasileiro de
Administração Pública, são responsabilidade dos outros entes
federados, e os Prefeitos assumem essa responsabilidade. Sendo
assim, quando estiverem nesta Assembléia, os Prefeitos têm de ter a
coerência de cobrar do governo do Estado. Queremos, portanto, que
se realize marcha rumo ao Palácio da Liberdade. Estarei junto. Vamos
realizar também a marcha dos Prefeitos a Brasília. Estive nessa
última, que foi importante, mas lembro que é importante também
manter a coerência e cobrar a responsabilidade do Governador Aécio
Neves.

O governo federal, então, garantiu o aumento de 1% do Fundo de
Participação dos Municípios, ou seja, serão repassados
R$1.700.000.000,00 por ano para os Municípios de Minas Gerais.

Outro ponto importante que devemos ressaltar é o fato de a
proposta, da maneira como está, retirar R$168.000.000,00 de 91
Municípios. Isso é um absurdo. O Deputado Carlin Moura está aqui. O
Município de Contagem tem uma população muito grande, com
inúmeros problemas de miséria, desigualdades sociais e fome.

Gostaria de prarabenizar a todos, de parabenizar a Escola do
Legislativo, que está completando 15 anos e faz um trabalho
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belíssimo.
Estava falando sobre Contagem. O Deputado Carlin Moura é um

grande defensor desse Município. Faz aqui das tripas coração,
pressiona o governo, para levar-lhe mais recursos e também para
outras cidades.

É um Município que tem muitos problemas. O Município de
Contagem perderá muito recurso, mais de 1 milhão por mês. Seriam
quase 50 milhões em quatro anos. Com todas as dificuldades que o
Município vive, isso é muito injusto. Há Município que perderá 42%,
que não conseguirá pagar a folha de pessoal nem cumprir a Lei de
Responsabilidade Fiscal. Imaginem como ficará a situação desse
Prefeito, ele vai responder a processo na Justiça.

Então, a situação do conjunto de Municípios do Estado de Minas
Gerais é muito difícil. Nenhum Município pode abrir mão de receitas.
Cobramos coerência do governo do Estado, que se crie um fundo de
compensação para compensar a perda dos Municípios. Aliás, para
seguir a coerência do Governador. Ontem mesmo o Presidente Lula já
anunciou a criação de um fundo para compensar os Estados que vão
perder com a reforma tributária. O governo federal está cumprindo a
sua parte para com os Estados. Os Estados também têm de cumprir a
sua parte com os Municípios. Se o Fundo de Desenvolvimento
Municipal, que estamos denominando aqui, for criado pelo
Governador Aécio Neves, não significará praticamente nada no
Orçamento do Estado. Houve um crescimento exorbitante no
Orçamento: de 17 bilhões, em 2003, passou para mais de 33 bilhões.
Um fundo de 140 milhões para o governo do Estado recompensar os
Municípios não significa nada. Nada, nada, nada, isso é insignificante
para o governo do Estado. Se ele quiser mexer com o próprio
Orçamento, há os créditos tributários. Há empresas que estão
devendo ao Estado cerca de R$25.000.000.000,00; 0,5% disso daria
para compor um fundo para recompensar os Municípios. Ou passar
esses recursos para os Municípios mais pobres de Minas Gerais,
como Ribeirão das Neves, que, realmente, precisa de muitos
recursos. Ribeirão das Neves é um Município populoso e recebe
poucos recursos.

Então, o Governador tem de sensibilizar-se e ter coerência, porque
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na Lei Kandir... Aliás, tenho aqui os números e os dados dos valores
que foram repassados.

Finalizando, Sr. Presidente. Tenho os dados dos valores que foram
repassados para Minas Gerais em relação à Lei Kandir. E o
Governador Aécio Neves defendeu que foi justamente através de um
fundo. Defendemos um fundo de compensação para que nenhum
Município do Estado de Minas Gerais perca recurso. Sabemos que,
infelizmente, esta Casa não tem a autonomia que deveria ter. Se o
Governador garantir e der o aval para esse projeto ser aprovado do
jeito que está - tem maioria nesta Casa que dá para aprová-lo -,
vamos fazer uma campanha nos 91 Municípios. A responsabilidade
será do Governador Aécio Neves se 91 Municípios e milhares e
milhares de pessoas perderem tantos recursos. Eles terão problemas
na área da saúde, da segurança e várias outras.

Então, Governador, crie o fundo, dê exemplo para o Estado, dê
exemplo para o País. Com certeza, o Fundo de Desenvolvimento
Municipal será reconhecido. Se esse projeto for aprovado do jeito que
está, com certeza, quem vai pagar essa conta, inclusive a conta
política, será o Governador Aécio Neves, porque milhares e milhares
de pessoas vão pressionar e, com certeza, darão o troco nas urnas.

* - Sem revisão do orador.
Registro de Presença

O Sr. Presidente (Deputado Inácio Franco) - A Presidência gostaria
de registrar aqui a presença nas galerias de representantes sindicais
da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria. É um
prazer para esta Casa a visita de vocês.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a

Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno,
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determina a anexação dos Requerimentos nºs 1.203 e 1.204/2007 ao
Requerimento nº 1.170/2007, todos de autoria dos Deputados Dinis
Pinheiro e Irani Barbosa, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembléia, 3 de outubro de 2007.
Inácio Franco, no exercício da Presidência.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda
à Constituição nº 36/2007, do Deputado Sargento Rodrigues e outros,
que acrescenta parágrafos ao art. 36 da Constituição do Estado. Pelo
BSD: efetivos - Deputados Lafayette de Andrada e Domingos Sávio;
suplentes - Deputados Fahim Sawan e Ademir Lucas; pelo PV: efetivo
- Deputado Délio Malheiros; suplente - Deputada Rosângela Reis;
pelo PDT: efetivo - Deputado Paulo Cesar; suplente - Deputado Carlos
Pimenta; pelo PP: efetivo - Deputado Gil Pereira; suplente - Deputado
Vanderlei Jangrossi. Designo. Às Comissões.

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

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, os
Requerimentos nºs 1.242/2007, da Comissão de Defesa do
Consumidor, 1.243/2007, da Comissão de Meio Ambiente,
1.244/2007, da Comissão de Saúde, e 1.245 e 1.246/2007, 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
Cultura - aprovação, na 22ª Reunião Ordinária, em 2/10/2007, do
Projeto de Lei nº 1.463/2007, do Deputado Wander Borges, e do
Requerimento nº 1.199/2007, do Deputado Carlos Pimenta; de Saúde
- aprovação, na 10ª Reunião Extraordinária, em 2/10/2007, dos
Projetos de Lei nºs 1.451/2007, da Deputada Rosângela Reis, e
1.494/2007, do Deputado Célio Moreira, e dos Requerimentos nºs
1.122/2007, do Deputado Eros Biondini, 1.157/2007, do Deputado
Weliton Prado, 1.176/2007, do Deputado Doutor Viana, 1.185/2007,
da Comissão de Direitos Humanos, e rejeição dos Requerimentos nºs
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1.186 a 1.188/2007, da Comissão de Direitos Humanos; de Política
Agropecuária - aprovação, na 25ª Reunião Ordinária, em 2/10/2007,
do Projeto de Lei nº 1.527/2007, do Deputado Delvito Alves; de Meio
Ambiente - aprovação, na 25ª Reunião Ordinária, em 3/10/2007, dos
Projetos de Lei nºs 1.150/2007, do Deputado Carlos Mosconi,
1.427/2007, do Deputado Sávio Souza Cruz, 1.464/2007, do Deputado
Wander Borges, 1.472/2007, do Deputado Antônio Carlos Arantes, e
dos Requerimentos nºs 1.109/2007, dos Deputados Sebastião Costa,
Gil Pereira, Carlos Pimenta, Getúlio Neiva, Dinis Pinheiro, Luiz Tadeu
Leite e Fábio Avelar, e 1.163/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva;
e de Educação - aprovação, na 7ª Reunião Extraordinária, em
3/10/2007, dos Projetos de Lei nºs 1.013/2007, do Deputado
Sebastião Costa, 1.292/2007, do Deputado João Leite, 1.437/2007, do
Deputado Wander Borges, 1.453/2007, do Deputado Zé Maia,
1.477/2007, do Deputado João Leite, 1.488/2007, do Governador do
Estado, 1.492/2007, do Deputado Wander Borges, 1.497/2007, da
Deputada Elisa Costa, e dos Requerimentos nºs 1.210/2007, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1.212/2007, do Deputado Jayro Lessa,
e 1.213 a 1.216/2007, do Deputado Weliton Prado (Ciente. Publique-
se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos

do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do
Deputado Wander Borges, solicitando a retirada de tramitação do
Projeto de Lei nº 1.626/2007 (Arquive-se o projeto.); nos termos do
inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos
Deputados Carlin Moura, solicitando a inclusão em ordem do dia do
Projeto de Lei nº 533/2007, e Weliton Prado (7), solicitando a inclusão
em ordem do dia dos Projetos de Lei nºs 587, 590, 591, 610, 612, 634
e 1.159/2007; e, nos termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento
Interno, requerimentos dos Deputados Carlos Mosconi e outros,
solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a
empresa Enxovais Donato, Dalmo Ribeiro Silva e outros, solicitando a
convocação de reunião especial para homenagear o arquiteto Oscar
Niemeyer pelo seu centésimo aniversário, e Jayro Lessa e outros,
solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a
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Cemig por ser a única empresa do setor elétrico da América Latina a
ser incluída, pela 8ª vez consecutiva, no Índice “Dow Jones
Sustainability Work Indexes - DJSI World - (edição 2007/2008)” e por
ter sido selecionada como líder mundial no supersetor de “utilities”.

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 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 (À promulgação.); e dos Projetos de Lei nºs
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, 669/2007, do Deputado Gilberto
Abramo, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Itaúna o imóvel que menciona, e 1.084/2007, do Deputado Jayro
Lessa, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Nova
Módica o imóvel que especifica (À sanção.).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Assuntos

Municipais, solicitando seja formulado apelo à Câmara Municipal e à
Prefeitura de Barbacena com vistas a que sejam prestados
esclarecimentos sobre o processo de aprovação do Projeto de Lei nº
48/2007, que concede a gestão de um terço do sistema de água e
esgoto desse Município para a Copasa. Solicita, ainda, a remessa de
cópia da legislação resultante, bem como os contratos eventualmente
celebrados entre esse Município e a Copasa. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor, em que
pleiteia sejam solicitadas informações ao Banco Central sobre as
providências tomadas junto às instituições financeiras para coibir o
abuso da prática de empréstimos consignados para pensionistas e
aposentados e os resultados até então obtidos. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor, em que
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pleiteia sejam solicitadas informações ao Ipead sobre a variação do
preço do cimento e de seus componentes (argila, calcário, minério de
ferro e gesso), no período de 2003 a 2007. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor, em que
pleiteia sejam solicitadas informações à Associação Brasileira de
Empresas de Cartões de Crédito e Serviços - Abecs - e ao Banco
Central sobre o montante arrecadado pelas operadoras de cartão de
crédito com o seguro contra roubo. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Irani Barbosa, em que pleiteia sejam
solicitadas ao Sindicato dos Oficiais de Registro Civil das Pessoas
Naturais do Estado de Minas Gerais e ao Coordenador da Comissão
Gestora dos Recursos para a Compensação da Gratuidade do
Registro Civil no Estado de Minas Gerais as seguintes informações:
quais os valores já repassados pelo Sindicato, a título de
compensação, a ofício do registro civil das pessoas naturais, pelos
atos gratuitos praticados na forma do art. 31, parágrafo único, da Lei
nº 15.424, de 2004; qual o banco e número da conta específica
utilizada para o recolhimento dos 5.66% do valor dos emolumentos
recebidos pelos notários e pelos registradores; a composição e a
representatividade nominal, inclusive suplências, da Comissão
Gestora; demonstrativo analítico de receitas e despesas desde a
instalação do Recompe; cópia do regimento interno da Comissão
Gestora e do Sindicato, com todas as alterações; cópia de todas as
atas de reuniões e de deliberações do Recompe; planilha detalhada
de custos operacionais e administrativos; indicação das serventias
deficitárias; critérios utilizados para os repasses às serventias e
valores repassados, mês a mês, a cada uma delas; qual o percentual
disponibilizado para os custos operacionais e administrativos da
Comissão Gestora; e qual a destinação do superávit apurado no final
de cada exercício, indicando separadamente o superávit do percentual
permitido para gastos com custos operacionais e administrativos e o
superávit apurado entre o excesso de arrecadação e as despesas
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com repasses para as serventias deficitárias. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Délio Malheiros, solicitando que o
Projeto de Lei nº 898/2007 seja distribuído à Comissão de Defesa do
Consumidor. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento nº 1.178/2007, dos Deputados Durval Ângelo e
Weliton Prado, em que pleiteiam sejam solicitadas informações ao
Ministério Público sobre as providências adotadas em relação à
prorrogação do contrato entre o Estado de Minas e o Banco Itaú, em
2002, sem a realização do devido procedimento licitatório e em
relação ao relatório da CPI do Sistema Financeiro, encerrada em
23/6/2000, que investigou o processo de ajuste e as transformações
do sistema financeiro público estadual na década de 1990, com
destaque para a privatização do Bemge. A Mesa da Assembléia opina
pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

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.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que faz retirar da pauta desta

reunião o Projeto de Lei Complementar nº 27/2007 por não estarem
preenchidos os pressupostos processuais para sua apreciação, bem
como fez retirar o Projeto de Lei nº 261/2007, apreciado na reunião
extraordinária realizada hoje, pela manhã.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, solicitando a inversão de pauta desta reunião, de modo
que o Projeto de Lei nº 370/2007 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
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encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.249/2007, do Deputado

Carlos Mosconi, que altera os arts. 2º e 3º da Lei nº 352, de 1949, que
dispõe sobre doação de imóveis ao Município de Pouso Alegre. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta, ao vencido em 1º turno.
Em votação, o Substitutivo nº 1. 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 1.249/2007 na
forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno. À Comissão de
Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 370/2007, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, que reconhece a Estância Climática de Monte
Verde, no Município de Camanducaia, e dá outras providências. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na
forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Turismo
opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 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 370/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À
Comissão de Turismo.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.356/2007, 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
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 1.415/2007, 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 Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma
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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
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º
turno, o Projeto de Lei nº 1.415/2007 na forma do vencido em 1º turno.
À Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 683/2007, do Deputado
Weliton Prado, que especifica os logradouros de acesso coletivo para
os fins da Lei nº 11.666, de 9/12/94, que estabelece normas para
facilitar o acesso dos portadores de deficiência física aos edifícios de
uso público. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade
do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. As Comissões
do Trabalho e de Fiscalização Financeira opinam 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 683/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão do
Trabalho.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.357/2007, do
Deputado Mauri Torres, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Piraúba o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À
Comissão de Fiscalização Financeira.

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 e
Srs. Deputados, pessoas que nos acompanham na Casa do povo
mineiro e pela TV Assembléia, inicialmente quero tecer algumas
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considerações acerca das manifestações feitas por oradores que hoje
já ocuparam esta tribuna, relativamente à realidade fiscal brasileira.

Ontem tivemos um debate importante nesta Assembléia. Vieram a
esta Casa dezenas de Prefeitos e lideranças, e todas as
manifestações, indiferentemente de partido - embora seja natural na
Casa da democracia haver algumas divergências, principalmente em
razão de o projeto em discussão ser polêmico, importante e abrir
discussão sobre distribuição dos impostos -, tinham um ponto em
comum, um entendimento absolutamente consensual. O Município, a
célula de toda estrutura republicana, tem sido extremamente
penalizado pela maneira como se distribuem os impostos, que são
arrecadados nos Municípios.

É ali que o cidadão vive, compra mercadorias, etc. Ao realizar uma
compra - seja de uma caixa de fósforos, seja de um automóvel -, ele
paga impostos. Obviamente, a empresa, depois, recolhe aos cofres
públicos o imposto, que já deve estar embutido no cálculo do preço de
venda de uma mercadoria. Todavia, o cidadão, seja ele da camada
mais humilde da sociedade, seja ele um empresário, paga o imposto.
Então, todos têm o direito de usufruir desse imposto, por meio de
atendimento digno na área de saúde, educação, segurança pública,
investimentos em infra-estrutura, estradas, etc.

O que temos visto? Em quase 100% dos Municípios temos assistido
a uma situação de desespero, porque esses serviços acabam sendo
requeridos à Prefeitura, já que é no Município que o cidadão vive,
procura o posto de saúde, a escola para matricular seu filho. Enfim, é
lá que ele reside, precisa de uma rua pavimentada, a fim de dispor do
mínimo de dignidade em sua habitação.

Com freqüência, os Municípios nem sequer conseguem manter sua
estrutura básica de funcionamento. Por que isso acontece? Embora a
arrecadação tenha como princípio o retorno do recurso em forma de
serviços ao cidadão, quase 70% de tudo que é arrecadado vai para o
governo federal. Às vezes, pode-se ouvir alguém da base do governo
federal dizer: “não, são cerca de 65%”. De qualquer maneira, é algo
absolutamente inaceitável, pois se trata de um ente que está muito
distante da vida do cidadão. Pergunto a quem está me ouvindo, me
acompanhando: quantos postos de saúde, quantas escolas federais
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existem em seu Município? Vamos resumir: quantos órgãos públicos
federais existem no Município? Quase todas as cidades-pólo têm a
Arrecadação Fazendária Federal, órgão federal para cuidar da
arrecadação. Todavia, para prestar serviços, praticamente não
existem órgãos federais. Entretanto, o dinheiro vai para o governo
federal. O Estado fica com cerca de 20% e os Municípios, com 12%.

Sr. Presidente, Deputado Inácio Franco, que já foi um competente
Prefeito da querida cidade de Pará de Minas, V. Exa. conhece a
dificuldade para se gerir uma cidade com tão poucos recursos.
Portanto, essa questão é consensual. Às vezes, corremos o risco de
ficar aqui em uma luta fratricida, entre Prefeitos que têm de estar
unidos, para, assim, superar as dificuldades. Em alguns momentos,
percebi a exaltação de um ou outro na tentativa de resolver os
problemas de seus cidadãos, o que é legítimo, justo.

Tenho ouvido uma voz que une todos os mineiros e já começa a se
destacar em todo o Brasil: “Fazer uma defesa concreta da idéia,
segundo a qual temos de rever o nosso pacto federativo”. Esse fato
demonstra, com certeza, que o Governador Aécio Neves tem
condições de liderar esse movimento. Portanto, quando discutimos a
distribuição do ICMS entre os Municípios, em vez de dizermos que o
Governador Aécio Neves tem de ser responsabilizado pela decisão “a”
ou “b” da Assembléia, teríamos de compreender que temos um
grande líder, respeitado neste Estado e fora dele. Ele tem defendido o
que é absolutamente justo. É hora, então, de se rever o pacto
federativo, de se fazer uma distribuição mais justa.

No Congresso Nacional, o governo federal do Presidente Lula, do
PT, está mobilizado, empenhado para aprovar a CPMF novamente,
que já foi prorrogada pelo referido governo e se extinguiria agora,
definitivamente, já que foi criada como uma contribuição provisória
sobre movimentação financeira. Todavia, há sempre quem diga:
“Deputado Domingos Sávio, isso foi criado pelo PSDB, partido de V.
Exa.”. É como se isso tivesse de ficar eternamente. É como se alguém
que criticou duramente o PSDB agora tivesse de dizer: “Critiquei, mas
era só de mentirinha”. É como se o povo pudesse aceitar isso.

Votou na esperança de mudar. E acho que tem de mudar aquilo que
é preciso aperfeiçoar; uma das coisas é essa. Não há cabimento todo
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cidadão, do mais humilde e pobre ao mais abastado, ficar sob essa
bitributação. Você recebe o seu salário, que já tem uma série de
impostos descontados; vende uma mercadoria e recebe o pagamento,
mas já pagou o imposto, porque, ao vendê-la, recolheu o ICMS, IPI, o
fim social, Cofins, etc. Você vendeu, e o dinheiro entrou na sua conta
bancária, mas, quando retira o dinheiro da conta bancária, acaba
pagando imposto, de novo, pela movimentação financeira.

Era hora de o governo, que se dizia contra ela, vir a público e dizer:
“Tudo bem; há muito ainda a ser feito no País, e precisamos desse
imposto”. Sim, mas precisamos distribuir essa CPMF, deixando uma
parte com o Município, outra com o governo do Estado e outra com o
governo federal. Vamos também fazer uma programação para reduzi-
la progressivamente.

Ao contrário do discurso que eu ouvia do PT na Oposição, eu, como
Oposição, não farei o mesmo discurso, um discurso que às vezes nos
dava a impressão de que quanto pior, melhor, porque aí ficaria fácil
derrubar o governo. Não. Isso não é um sentimento patriótico que
possa me mover. Não aceito essa tese. É preciso ter responsabilidade
em todas as decisões.

Se a CPMF não pode ser extinta de uma vez, pelo menos que seja
compartilhada, para que possa ser usada no Município, para que
possa atender as demandas do cidadão que bate à porta do Prefeito,
à procura de um remédio que falta na farmácia pública, que precisa de
uma pavimentação ou de um calçamento em determinada rua.

É por isso que se elegeu um governo. Não há que se falar: “Mas é o
outro que deveria ter feito”. Ora, o outro não foi eleito. Quem foi eleito
foi o Lula, e ainda foi reeleito. Então não se pode ficar o tempo todo
falando: “Mas isso é o Fernando Henrique, isso é o PSDB”. É preciso
parar de ficar enganando o povo. É preciso parar com as bravatas. O
governo quer melhorar o País, mas é um governo que não tem limite
para buscar mais impostos.

Aí vem o Sr. Presidente, em uma atitude que é triste, porque ele
próprio admitiu, logo no primeiro mandato, que uma coisa é o
candidato, que faz bravatas, mas, depois que ele assume o poder,
precisa mudar o discurso. Ora, isso não é atitude de gente séria.
Gente séria faz um discurso para ganhar uma eleição e mantém
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coerência. Quem não faz isso é um mentiroso; não é bravata, porque
ele enganou, prometeu e não cumpriu.

O Presidente Lula ainda prometeu que reajustaria, de forma digna, o
salário dos aposentados - e criticava o PSDB, que não fazia isso -,
que daria um salário mínimo digno, mais justo para todo mundo.
Prometeu mundos e fundos para os Prefeitos, disse que faria uma
reforma tributária, para que os Municípios fossem valorizados.
Prometeu tanto, e depois mudou o discurso. E agora vem desfazer de
uma gestão séria. Por que digo “gestão séria”, para resumir a minha
observação? Se você tem pouco dinheiro para tanta demanda como o
Estado tem, você tem de ter a competência, sim, de fazer um choque
de gestão em que se pense em gastar menos com a estrutura do
Estado, menos com a burocracia, que diminua o número de
Secretarias e cargos comissionados. Com isso, há mais dinheiro para
gastar com o cidadão. O imposto não é do governante, não é
propriedade do governante, que depois sai fazendo bravata: “Estou
dando Bolsa-Família; estou dando dinheiro para os pobres”. O
imposto é do povo. É necessário ter a competência de gastar menos
com a máquina pública. Isso não é Estado mínimo, isso é Estado
eficiente, Estado competente e responsável com você, com o cidadão.
É o contrário, se você entende por choque de gestão, como o
Presidente Lula quis dizer e disse: “Choque de gestão é aumentar o
número de contratações de servidores públicos, com livre nomeação”,
como ele fez, cargos comissionados, apadrinhados políticos

São milhares e milhares e milhares de livres nomeações. É um
aumento de gasto com folha de pagamento como nunca se viu na
história do Brasil. E isso sem aumentar, de forma digna, o salário de
quem já é servidor. Não houve aumento substancial na carreira do
servidor público federal. Os professores universitários do Cefet podem
confirmar isso. Diversas categorias estão fazendo greve no serviço
público federal, mas aumentam os apadrinhados, o cabide de
emprego. Este Estado máximo, que é máximo no sentido de
apadrinhar todos os companheiros de campanha... Ora, por mais que
você apadrinhe companheiros de campanha, você estará consumindo
dinheiro com pequeno percentual da população, os apadrinhados, e
dificultando os investimentos essenciais para milhares de brasileiros.
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Se não fosse esse crescimento absurdo que o governo federal tem
promovido com os gastos públicos, ele poderia perfeitamente
concordar em dividir a CPMF com os Municípios, poderia
perfeitamente se dispor a fazer uma reforma tributária decente,
coerente no nosso Brasil.

Portanto, Sr. Presidente, a análise que precisa ser feita, neste
momento, sobre a necessidade de uma reforma tributária não pode se
limitar à discussão entre os Municípios, se tiraremos de “a” para dar a
“b”. Estaríamos tirando de um pobre para dar para outro pobre, ainda
que seja extremamente louvável discutir também esse aspecto. Acho
louvável fazer justiça fiscal também na distribuição com os Municípios,
mas não podemos perder o foco, não podemos nos dividir e chegar a
uma briga fratricida. Ontem, alguns colegas ventilaram a possibilidade
de dividir o Estado de Minas Gerais. Foi dito de forma enfática por
alguns que, a seguir nessa direção, o Triângulo Mineiro buscará
formalmente e lutará por uma separação, o que é inaceitável, porque
entendemos que Minas Gerais não tem apenas uma história, uma
tradição maravilhosa, mas, com seu sentimento de unidade,
representa segurança para a democracia do Brasil.

Entre seus ensinamentos, Tancredo deixou um que é fundamental:
no momento decisivo da transição da ditadura para a democracia, não
podemos nos dispersar. Acreditamos num país democrático, não num
país de um partido ou de alguns apaniguados companheiros com os
quais dividiremos o poder, como se ele fosse propriedade de alguém;
acreditamos num país onde saibamos respeitar o trabalhador, o
profissional liberal, o pequeno, médio e grande empresário. Todos são
lutadores. Quantos grandes empresários não vieram, talvez, de pau-
de-arara, como o Presidente, que não se cansa, com seu ufanismo
permanente, de vangloriar-se por ter vindo de família humilde? Eu
também vim! Andei descalço! Não acho que sou mais importante ou
lutador do que nenhum brasileiro por ter vindo de uma família que,
seguramente, enfrentou tantas dificuldades quanto a do Presidente. E
não tive moleza para estudar! Por isso não posso aceitar a tese de
idolatrar-se a idéia de que não ter estudado é quase uma virtude.

Lembro-me do Presidente Lula fazendo uma palestra em 1979. Eu
estava lá para aplaudi-lo e não me arrependo; até porque comunguei
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com o movimento e entendo que, naquela época, o movimento
sindical brasileiro teve um papel importante na construção da
democracia, como também teve na organização do Partido dos
Trabalhadores. Todos sabem que, na ocasião, participei dessa
construção como líder estudantil.

Digo, com muito respeito, que evoluí e depois optei por participar da
criação e fundação do PSDB, em 1988. Mas, naquela ocasião, o
Presidente veio de São Paulo em avião para fazer uma palestra na
UFMG. Depois que me formei médico-veterinário, consegui fazer
graduação em Direito e pós-graduação, exercendo o mandato de
Deputado e Presidente de Comissão nesta Casa. O Presidente Lula
presidiu um dos maiores sindicatos do País e foi Deputado Federal
Constituinte em 1988. Ele tem de parar de clamar da sorte, dizendo
que não teve oportunidade de estudar. Claro que teve. Pode dizer que
optou por não estudar. Ele fez a opção.

É preciso parar com essas demagogias. Há pouco tempo, fiquei
sabendo que o Presidente, ao participar da abertura dos Jogos
Parapan-Americanos, teve a ousadia de dizer: “eu, como portador de
deficiência...”. Isso porque teve a ponta da falange amputada. É um
acinte contra tantos que enfrentam enormes dificuldades com suas
deficiências fazer esse proselitismo. Estou cansado de ouvir o
proselitismo daqueles que têm a faca e o queijo na mão. Assim como
teve oportunidade de estudar e não quis, quer se vangloriar, como se
fosse vantagem não ter feito uma faculdade. Esse tipo de
comportamento é um péssimo exemplo para nossos jovens. E pior:
tem a faca e o queijo na mão para fazer uma distribuição mais justa
dos impostos, mas coloca suas lideranças nesta Casa para dizer que
a responsabilidade é do Governador Aécio Neves, que deve criar um
fundo e resolver o problema dos Municípios que precisam de mais
dinheiro. Como se não soubesse que 70% dos impostos estão na mão
do governo federal.

Sr. Presidente, precisamos sair do campo da demagogia e fazer
uma discussão mais sincera com o povo brasileiro. Precisamos
colocar o dedo na ferida. Queremos um país que se desenvolva de
forma mais justa, com uma distribuição fiscal mais adequada, com
redução da carga tributária. Queremos oportunidade para todo povo
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brasileiro. Achamos justo dar assistência de natureza social a quem
tem fome, sim, mas não transformá-lo em verdadeiro mendigo
eleitoral. Não somos a favor de se criar uma multidão de dependentes
de um programa que não estabelece expectativa de o ser humano
evoluir. Um programa que não exige nenhum tipo de esforço para que
haja uma contrapartida pessoal. Que, por exemplo, em contrapartida
ao Bolsa-Família, se freqüente a escola, busque-se uma alternativa de
trabalho, ou pelo menos se inscreva em um programa social quem é
viciado em álcool. Mas não, a pessoa pega o dinheiro do Bolsa-
Família e vai comprar álcool para embebedar-se, porque não há
nenhum compromisso nesse tipo de programa.

O programa é necessário. Programas sociais foram criados pelo
PSDB e não podem ter propriedade, porque distribuição de renda é
obrigação de governo federal e não pode ser instrumento de
campanha. Isso é humilhar o pobre, é pior que ditadura militar, é
populismo desavergonhado. Infelizmente, nele está mergulhado nosso
Brasil, e é hora de acordarmos. 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
amanhã, dia 4, às 20 horas, nos termos do edital 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 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 32/2007, EM 3/7/2007
Às 15h9min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Antônio Júlio, Délio Malheiros, João Leite e Weliton Prado, membros
da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado
Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o Presidente “ad
hoc”, Deputado Antônio Júlio, declara aberta a reunião e, comunica
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que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da
Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger o
Presidente, o Vice-Presidente da Comissão e designar o relator. A
seguir, determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente
rubricadas, e convida o Deputado Weliton Prado para atuar como
escrutinador. Apurados os votos, são eleitos para Presidente o
Deputado Antônio Júlio e para Vice-Presidente o Deputado Weliton
Prado, ambos com quatro votos. Na condição de Presidente “ad hoc”,
o Deputado Antônio Júlio convida para tomar assento à mesa o
Deputado Weliton Prado e o empossa no cargo de Vice-Presidente.
Este, por sua vez, empossa o Presidente eleito, Deputado Antônio
Júlio. Prosseguindo, a Presidência designa relator da matéria o
Deputado Délio Malheiros. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, informa que a
próxima reunião será convocada por meio de edital, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de outubro de 2007.
Weliton Prado, Presidente - Délio Malheiros - Gláucia Brandão.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

21/9/2007
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões o Deputado

Vanderlei Miranda, membro da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, a Deputada Rosângela Reis e o Deputado
Adalclever Lopes. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Vanderlei Miranda, declara aberta a reunião, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, dando-a por aprovada e a
subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir o
incentivo ao turismo regional como instrumento gerador de emprego,
renda e desenvolvimento sustentável. A Presidência interrompe a 1ª
Parte da reunião para ouvir a Sra. Fernanda Fonseca, Diretora de
Estruturação do Produto Turistico, representando Érica Campos
Drumond, Secretária de Turismo e Presidente do Fórum Estadual de
Turismo, e os Srs. Sebastião de Barros, Prefeito Municipal de
Ipatinga; Cláudio Zambaldi Oliveira, Presidente do Conselho Municipal



148

de Turismo de Ipatinga - Comtur; Aloisio Sales, Presidente do Circuito
Turístico Mata Atlântica de Minas; Everton Rodrigues Campos, Diretor
Executivo do Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas; Roberto
Simões, Presidente do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas - Sebrae-MG; Wander Luiz, Presidente da Aciapi e
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico de Ipatinga, que
são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente na qualidade
de autor do requerimento que deu origem ao debate, passa a tecer
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.
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 outubro de 2007.
Vanderlei Miranda, Presidente - Eros Biondini - Bráulio Braz.

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/9/2007
Às 9h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Hely Tarqüínio, Ademir Lucas (substituindo este
ao Deputado Neider Moreira, por indicação da Liderança do BSD) e
Célio Moreira (substituindo o Deputado Sebastião Costa, por
indicação da Liderança do BSD), 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 Hely Tarqüínio, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e, a seguir,
suspende a reunião. São reabertos os trabalhos, com a presença dos
Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Hely Tarqüínio,
Neider Moreira e Sebastião Costa, membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Weliton Prado. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 1.568



149

e 1.574/2007 (Deputado Gilberto Abramo); 1.565 e 1.579/2007
(Deputado Sebastião Costa); 1.563, 1.570 e 1.575/2007 (Deputado
Delvito Alves); 1.564, 1.571 e 1.614/2007 (Deputado Dalmo Ribeiro
Silva); 1.567 e 1.578/2007 (Deputado Hely Tarqüínio); 1.566, 1.576 e
1.581/2007 (Deputado Sargento Rodrigues); 1.569 e 1.580/2007
(Deputado Neider Moreira); 391/2007 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
em virtude de redistribuição); e 687/2007 (Deputado Neider Moreira,
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, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade, no 1º turno, dos Projetos
de Lei nºs 1.536/2007 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado
Neider Moreira); 232/2007 (relator: Deputado Hely Tarqüínio);
342/2007 com as Emendas nºs 1, 2 e 3 (relator: Deputado Gilberto
Abramo). Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres pela inconstitucionalidade, ilegalidade e
antijuridicidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.174/2007
(relator: Deputado Ademir Lucas); 489 e 1.476/2007 (relator:
Deputado Gilberto Abramo); 1.438/2007 (relator: Deputado Sebastião
Costa, em virtude de redistribuição). O Projeto de Lei nº 104/2007 é
retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado
Sargento Rodrigues, aprovado pela Comissão. Os pareceres sobre os
Projetos de Lei nºs 391, 687 e 1.459/2007, no 1º turno, deixam de ser
apreciados em virtude de prorrogação de prazo solicitada pelos
respectivos relatores, Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Neider Moreira
e Hely Tarqüínio. Os Projetos de Lei nºs 731, 1.010, 1.220, 1.309 e
1.515/2007 são retirados da pauta, atendendo-se a requerimento do
Deputado Delvito Alves, aprovado pela Comissão. Na fase de
discussão do parecer do relator, Deputado Gilberto Abramo, que
conclui pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto
de Lei nº 1.124/2007 na forma do substitutuvo nº 1, no 1º turno, o
Presidente defere o pedido de vista do Deputado Sebastião Costa. O
Projeto de Lei nº 1.503/2007 é retirado da pauta, atendendo-se a
requerimento do Deputado Sebastião Costa, aprovado pela Comissão.
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
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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 1.301 (relator:
Deputado Hely Tarqüínio, em virtude de redistribuição) e 1.544/2007
com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Hely Tarqüínio); 1.502/2007
com a Emenda nº 1, 1.517, 1.534 e 1.614/2007 (relator: Deputado
Dalmo Ribeiro Silva); 1.533 e 1.535/2007 (relator: Deputado Neider
Moreira, em virtude de redistribuição); 1.537 e 1.546/2007 ambos com
a Emenda nº 1 (relator: Deputado Gilberto Abramo); 1.541/2007
(relator: Deputado Neider Moreira); 1.539/2007 (relator: Deputado
Sebastião Costa); 1.545/2007 (relator: Deputado Gilberto Abramo, em
virtude de redistribuição); e 1.540/2007 (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 os requerimentos que solicitam sejam convertidos
em diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 1.538, 1.551, 1.553 e
1.558/2007 e à Secretaria de Estado de Educação o Projeto de Lei nº
1.542/2007. 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, 2 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues - Hely

Tarqüínio - Gilberto Abramo - Sebastião Costa - Delvito Alves.
ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/9/2007

Às 9h25min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, André Quintão, Domingos Sávio,
Inácio Franco e Ivair Nogueira, membros da supracitada Comissão.
Está presente, também, o Deputado Weliton Prado. 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
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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. O Presidente
determina a retirada de pauta do Projeto de Lei Complementar nº
27/2007, por falta de pressupostos regimentais. Após discussão e
votação é aprovado o parecer pela rejeição, no 1º turno, do Projeto de
Lei nº 616/2007 (relator: Deputado Ivair Nogueira). 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
1.153/2007, 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. 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 Ademir Lucas, em que solicita seja
encaminhado ao Presidente desta Casa manifestação de estranheza
em relação à remessa do Projeto de Lei Complementar nº 27/2007 à
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para a emissão
do parecer sobre as Emendas nºs 7 a 16 e sobre o Substitutivo nº 2
apresentados em Plenário. 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 outubro de 2007.
Ademir Lucas, Presidente - Inácio Franco - André Quintão -

Lafayette de Andrada - Chico Uejo.
ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/9/2007

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Paulo Cesar, Délio Malheiros e Luiz Tadeu Leite, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Paulo Cesar, declara aberta a reunião e, dispensa a leitura
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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. 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
1.136, 1.137, 1.158, 1.159, 1.162 e 1.184/2007. 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 Durval Ângelo (2),
em que solicita seja realizada reunião conjunta desta Comissão com
as de Direitos Humanos e de Educação para, em audiência pública,
discutirem o desaparecimento, no dia 21/8/2007, do Prof. Reginaldo
Nunes Pinto; em que solicita seja realizada reunião conjunta desta
Comissão e da de Direitos Humanos para, em audiência pública,
debater sobre a grande quantidade de golpes de falso seqüestro
aplicados no Estado, e a possibilidade de apresentação de projeto de
lei para disciplinar o bloqueio de celulares nos estabelecimentos
prisionais; Paulo Cesar em que solicita seja realizada reunião desta
Comissão para, em audiência pública, debater as condições da cadeia
pública no Bairro Palmital, e a não-utilização do presídio localizado no
Município de Santa Luzia; Sargento Rodrigues em que solicita sejam
enviados ofícios aos Delegados Regionais, Diretores de
Penitenciárias, de presídios e cadeias públicas solicitando-lhes que os
Juízes e os Promotores responsáveis pela execução criminal das
comarcas sejam informados sobre as condições do estabelecimento,
da real capacidade e lotação de presos, pedindo-lhes providências
para sanar a superlotação porventura existente, baseada na
legislação de execução penal. 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 outubro de 2007.
Sargento Rodrigues, Presidente.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
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EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

26/9/2007
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Maria Lúcia Mendonça, Ana Maria Resende e Gláucia Brandão
(substituindo esta ao Deputado Vanderlei Jangrossi, por indicação da
Liderança do BSD ) e os Deputados Deiró Marra e Carlin Moura,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 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 membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante da pauta. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, em turno único, para as quais designou os relatores
citados a seguir: Projetos de Lei nsº 1.437, 1.453 e 1.492/2007
(Deputado Deiró Marra); 1.013, 1.222,. 1.292 e 1.456/2007 (Deputado
Carlin Moura ); 1.188, 1.477 e 1.497/2007 (Deputada Ana Maria
Resende); 1.365, 1.443 e 1.488/2007 (Deputada Maria Lúcia
Mendonça); e 1.445/2007 (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. A
Presidência comunica que fez retirar da pauta os Projetos de Lei nºs
1.437 e 1.453/2007, por não cumprirem pressupostos regimentais.
Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um
por sua vez, os Projetos de Lei nºs 1.365, 1.443 e 1.456/2007, que
receberam parecer por sua aprovação e o Projeto de Lei nº
1.188/2007, que recebeu parecer por sua aprovação, com a Emenda
nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Submetidos a votação,
cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 1.070,
1.077, 1.079, 1.093, 1.096, 1.098, 1.108, 1.110, 1.151, 1.160 e
1.161/2007. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez,
são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs
827, 918, 1.213, 1.244 e 1.303/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
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proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Deiró Marra, em que solicita seja realizada
reunião desta Comissão para, em audiência pública, investigar a
situação das merendas escolares distribuídas no âmbito estadual e
municipal, conforme matéria públicada no “Estado de Minas”.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de setembro de 2007.
Deiró Marra, Presidente - Carlin Moura - Maria Lúcia Mendonça -

Ana Maria Resende.
ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/9/2007
Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Maria Lúcia Mendonça, Ana Maria Resende e Gláucia Brandão
(substituindo esta ao Deputado Vanderlei Jangrossi, por indicação da
Liderança do BSD) e os Deputados Deiró Marra, Carlin Moura e Almir
Paraca, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, as Deputadas Elisa Costa e Rosângela Reis e os Deputados
Dinis Pinheiro, Gil Pereira, Dalmo Ribeiro Silva e Paulo Guedes.
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 membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a debater e a apresentar propostas para redefinir as atribuições da
inspeção escolar e a conseqüente valorização do profissional Inspetor
Escolar-Analista Educacional. A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião para ouvir as Sras. Naide Souza de Albuquerque Roquete,
representando a Secretária de Estado de Planejamento e Gestão;
Amélia Ferreira da Silva, Inspetora Escolar; Alessandra Cristina
Miranda de Faria, Inspetora Escolar; Helena Maria Schettino,
Presidente da Associação Mineira de Inspetores Escolares; e o Sr.
José Januzzi de Souza Reis, representante do Conselho Estadual de
Educação, que são convidados a tomar assento à mesa. A
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Presidência concede a palavra ao Deputado Dinis Pinheiro, 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 Gil Pereira, em que
solicita seja formulado apelo ao Ministro da Educação com vistas a
que seja criada a Universidade Federal do Norte de Minas; Carlin
Moura, em que solicita à Secretaria de Estado de Educação
informações sobre a Conferência Estadual de Educação e sobre as
perspectivas de novas nomeações para os cargos de Inspetores
Escolares, no Sistema Estadual de Educação; Deiró Marra, Carlin
Moura e da Deputada Maria Lúcia Mendonça, em que solicitam seja
formulado apelo à Secretaria de Estado de Educação com vistas a
que a Conferência Estadual de Educação seja realizada nesta Casa;
da Deputada Maria Lúcia Mendonça, solicitando seja incluído no rol de
convidados desta reunião o Sr. José Januzzi de Souza Reis,
representando o Conselho Estadual de Educação; e da Deputada
Rosângela Reis, em que solicita seja realizada reunião desta
Comissao com representantes dos Inspetores Escolares, para
formalizar propostas de aprimoramento dos mecanismos funcionais de
valorização da categoria, incluindo a redefinição das atribuições dos
Inspetores e sua remuneração, com posterior encaminhamento e
discussão das propostas com a Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão e com a Secretaria de Estado de Educação, e seja
encaminhado ofício à Secretária de Estado de Educação, para que
proceda à nomeação dos candidatos aprovados no concurso ainda
vigente, suprindo de forma satisfatória o quadro de Inspetores
Escolares do Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de outubro de 2007.
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Deiró Marra, Presidente - Carlin Moura - Maria Lúcia Mendonça -
Ana Maria Resende.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 26/9/2007
Às 15h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Lafayette de Andrada e Gilberto
Abramo, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Lafayette de Andrada, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da
Deputada Gláucia Brandão, 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: Projeto de Resolução nº 1.287/2007;
Projetos de Lei nºs 350, 994, 821, 925, 979, 1.083, 1.180, 1.222,
1.282/2007 (Deputada Gláucia Brandão); 1.283, 1.314, 1.335, 1.339,
1.353, 1.372, 1.381, 1.423, 1.436, 1.445 e 1.454/2007 (Deputado
Gilberto Abramo). 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 a
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de
Redação Final do Projeto de Resolução nº 1.287/2007 e dos Projetos
de Lei nºs 350 e 994/2007 (relatora: Deputada Gláucia Brandão).
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 821, 925,
979, 1.083, 1.180, 1.222 e 1.282/2007 (relatora: Deputada Gláucia
Brandão); 1.283, 1.314, 1.335, 1.339, 1.353, 1.372, 1.381, 1.423,
1.436, 1.445 e 1.454/2007 (relator: Deputado Gilberto Abramo).
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária de 2/10/2007, às 14h30min, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 3 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão - Dimas

Fabiano.
ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 27/9/2007

Às 9h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Luiz Tadeu Leite, João Leite e Padre João (substituindo este ao
Deputado Durval Ângelo, por indicação da Liderança do PT),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Luiz Tadeu Leite, 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 possíveis fraudes em laudos de exames de DNA que teriam
sido expedidos pela Universidade Federal de Viçosa; e comunica o
recebimento de ofício do Sr. Luís Cláudio Fonseca Magalhães,
Promotor de Justiça da Comarca de Viçosa, justificando sua ausência
nesta reunião, em face de compromissos profissionais previamente
agendados; e da seguinte correspondência, publicada no “Diário do
Legislativo” nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios dos Srs.
José Romualdo Duarte Mendes, Juiz de Direito da 1ª Vara da
Comarca de Pitangui (20/9/2007); e Marcílio Márcio Chaves, Delegado
de Polícia Federal (21/9/2007). O Presidente leva ao conhecimento
dos Deputados o relatório relativo às visitas realizadas, em 9/9/2007,
às cadeias públicas de Ouro Preto e Mariana, e a realização do
segundo ato público do Movimento Onde Estão Nossas Crianças?, em
29/9/2007, nesta Capital. A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião para ouvir os Srs. Rodrigo Melo Mendes, Perito da Polícia
Federal, representando o Sr. Juvercino Guerra Filho, Delegado de
Polícia Federal; Bruno Lombardi, Defensor Público do Estado;
Gustavo Corgosinho Alves de Meira, Coordenador do Núcleo de
Direitos Humanos; Fernando Machado Furtado e Wilton Marota de
Souza, Administrador de Análises Genéticas do Laboratório Labgene,
em Viçosa, que são convidados a tomar assento à mesa. A
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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. A Presidência retoma os
trabalhos ordinários da 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, em turno único, do
Projeto de Lei nº 1.482/2007 (relator: Deputado João Leite). 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 1.486/2007 (relator: Deputado João Leite). Submetido a
votação, é aprovado o Requerimento nº 1.135/2007. 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 Durval
Ângelo (8), em que pede seja solicitada ao Procurador-Geral de
Justiça a instalação de mais uma Promotoria de Justiça com
atribuições junto à Vara de Execuções Criminais, na Comarca de
Ribeirão das Neves, e o aumento do número de técnicos e de
funcionários administrativos nessa Comarca; seja solicitada ao
Subsecretário de Administração Prisional da Secretaria de Defesa
Social a abertura de investigação sobre maus-tratos que estariam
sofrendo os presos dos pavilhões 4, 5 e 6 do Anexo II do Presídio
Antônio Dutra Ladeira; e a transferência de ex-policiais e ex-agentes
penitenciários do Presídio Antônio Dutra Ladeira para a Penitenciária
Nelson Hungria, em vista do risco de agressões a que estão expostos;
seja solicitada ao Coordenador do CAO-DH cópia do pedido de
verificação de constitucionalidade do Programa de Organização
Prisional - POP -, da Secretaria de Defesa Social, endereçado ao
Ministério Público; seja realizada reunião para o lançamento do livro
"Gestão e Espiritualidade", do Irmão Afonso Murad, e para discussão
do tema dessa obra; sejam realizadas reuniões para discutir, em
audiências públicas, a violência policial contra os direitos humanos
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ocorrida nos estádios de futebol; seja realizado debate sobre reforma
agrária no Município de Salto da Divisa; e seja realizada reunião para
obter esclarecimentos sobre mortes ocorridas no Hospital-Presídio
Jorge Vaz, em Barbacena; Fahim Sawan, em que pede seja realizada
reunião conjunta desta Comissão com a de Saúde, para discutir, em
audiência pública, a investigação de paternidade; João Leite, em que
pede seja realizada reunião para debater, em audiência pública, a
violência entre jovens da Pedreira Prado Lopes, nesta Capital; João
Leite e Durval Ângelo, em que pedem seja solicitada à Secretaria de
Defesa Social a liberação urgente de verba de R$300.000,00
destinada à construção de uma unidade feminina da Apac em Nova
Lima; Luiz Tadeu Leite e Padre João, em que pedem seja solicitado
ao Ministério Público e à Defensoria Pública o acompanhamento dos
processos nºs 0024.06.176.922-0 e 0024.06.183.129-3, em que figura
como indiciada a Sra. Florípedes Barbosa Campregher; Luiz Tadeu
Leite, em que pede seja solicitada ao Chefe da Polícia Civil a
agilização do inquérito sobre a morte de Jacy Pereira Costa; Padre
João (2), em que pede seja solicitada ao Sr. Raimundo Cândido
Júnior, Procurador Regional da República, cópia das denúncias do Sr.
Fernando Machado Furtado sobre irregularidades em exames de
DNA, bem como dos documentos a elas relacionados; e seja
solicitado ao Sr. Luiz Cláudio Magalhães, Promotor de Justiça da
Comarca de Viçosa, que envie cópia das denúncias do Sr. Fernando
Machado Furtado e dê ciência das providências tomadas com relação
a elas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de outubro de 2007.
Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO
TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/9/2007
Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Rosângela Reis e os Deputados Walter Tosta e Lafayette de Andrada
(substituindo este ao Deputado Domingos Sávio, por indicação da
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Liderança do BSD), 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 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, prosseguindo, acusa o recebimento
das seguintes proposições, para as quais designou os relatores
citados a seguir: Projetos de Lei nºs 342/2007, em 1º turno,
1.531/2007, em turno único (Deputado Walter Tosta); 1.528 e
1.545/2007, em turno único (Deputado Domingos Sávio); 1.525, 1.526,
1.533, 1.539/2007, em turno único (Deputado Antônio Carlos Arantes),
1.536/2007, em turno único (Deputada Elisa Costa). 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 1.525, 1.526/2007 (relator:
Deputado Antônio Carlos Arantes); 1.614/2007 (relatora: Deputada
Rosângela Reis), 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
925, 979, 1.083, 1.180, 1.282, 1.283, 1.372, 1.381, 1.423, 1.436 e
1.454/2007. 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, 3 de outubro de 2007.
Rosângela Reis, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Walter Tosta.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/9/2007
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Padre João e Getúlio Neiva, membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Weliton Prado. Havendo número
regimental, o Vice-Presidente, Deputado Padre João, assume a
Presidência, declara aberta a reunião e, nos termos regimentais,
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dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e
a subscreve juntamente com o Deputado Getúlio Neiva. A Presidência
informa que a reunião se destina a discutir estratégias e políticas
públicas para produção de álcool combustível em microdestilarias, em
consonância com a Lei nº 15.456, de 2005 (que institui a Política
Estadual de Incentivo às Microdestilarias de Álcool e Beneficiamento
de Produtos Derivados da Cana-de-Açúcar), e a apreciar proposições
da Comissão. A seguir, comunica o recebimento da seguinte
correspondência: Ofício nº 198/2007, do Sr. Célio Gomes Floriani,
Chefe de Gabinete da Secretaria de Produção e Agroenergia, do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, datado de
26/9/2007; ofícos da Sra. Patrícia Maria Gomes, da Secretaria de
Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis, do Ministério de
Minas e Energia, datado de 26/9/2007; e do Sr. Eduardo Soriano,
Coordenador do Cetec do Ministério de Ciência e Tecnologia, em que
justifica sua ausência nesta audiência pública. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Sérgio Pataro, do
Projeto Microdestilaria de Álcool; Regina Couto, Diretora do Projeto
Gaia Brasil; Flávio Augusto Salim Nogueira, Professor da PUC Minas
e Diretor da Alcompac; Juarez de Souza e Silva, Professor da
Universidade Federal de Viçosa - UFV -; Antônio Greco, Professor da
PUC Minas; Marco Antônio de Magalhães, da Associação Mineira de
Produtores de Aguardente - Ampag -; e Carlos Alberto dos Reis
Ferraz, da Tecnosignal-Microdestilaria, os quais são convidados a
tomar assento à mesa. O Deputado Padre João, autor do
requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os
trabalhos ordinários da reunião e passa à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. Logo após, recebe os requerimentos dos Deputados Padre
João e Getúlio Neiva (3) em que solicitam seja formulado apelo à
Fapemig com vistas à aprovação do projeto Produção de Álcool
Combustível em Fazenda e em Sistema Cooperativo, de autoria do Sr.
Juarez de Souza e Silva, Professor da UFV, seja formulado apelo às
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Secretarias de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e de
Ciência e Tecnologia com vistas à instalação de grupo de trabalho em
conjunto com representantes da sociedade civil organizada para
propor norma regulamentar para a Lei nº 15.456, de 2005, e seja
formulado apelo ao BDMG com vistas à criação de linha de crédito
para investimentos em microdestilarias de álcool, direcionada para
Municípios de produtores rurais organizados em cooperativas ou
associações. 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, 2 de outubro de 2007.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Chico

Uejo - Getúlio Neiva.
ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/9/2007
Às 15h2min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Weliton Prado, Ademir Lucas, Padre João 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 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 discutir e votar proposições da
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
requerimentos da Deputada Elisa Costa em que solicita seja realizada
reunião para ouvir representantes dos movimentos sociais urbanos e
do Fórum Nacional de Reforma Urbana, que participam de Jornada de
Lutas por Reforma Urbana - os Deputados Ademir Lucas e Wander
Borges apresentam emenda em que propõem sejam convidados,
ainda, o Defensor Público da União, o Diretor-Geral do DNIT-MG,
representante da Urbel e o Secretário de Desenvolvimento Regional e
Política Urbana -; e Padre João em que pleiteia seja enviado ofício à
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Câmara Municipal de Barbacena solicitando esclarecimentos sobre o
processo de aprovação do Projeto de Lei nº 48/2007, que concede a
gestão de um terço do sistema de água e esgoto desse Município
para a Copasa. O Deputado Wander Borges apresenta emenda em
que propõe sejam solicitados os mesmos esclarecimentos à Prefeitura
do 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, 3 de outubro de 2007.
Weliton Prado, Presidente - Ronaldo Magalhães - Ademir Lucas -

Padre João.
ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/10/2007

Às 19h15min, comparecem no auditório da Escola Estadual Maria
Josefina Sales Duarte, no Município de Nova Lima, os Deputados
Fábio Avelar, Wander Borges e Délio Malheiros (substituindo este ao
Deputado Inácio Franco, por indicação da Liderança do PV), 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 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 debater, em audiência pública, a
situação ambiental da Serra da Calçada, localizada nos Municípios de
Belo Horizonte, Nova Lima e Brumadinho, tendo em vista as recentes
denúncias veiculadas na imprensa mineira, as quais dão conta de que
a Companhia Vale do Rio Doce vem realizando sondagens e
explorações minerais em sua área. O Presidente acusa o recebimento
do Projeto de Lei nº 1.517/2007, em turno único, para o qual designou
o Deputado Wander Borges como relator da matéria. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Ilmar Bastos
Santos, Subsecretário de Gestão Ambiental Integrada da Secretaria
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Rubens Vargas,
gerente de Meio Ambiente da Companhia Vale do Rio Doce; Jaime
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Wilson de Oliveira, Vice-Prefeito Municipal de Brumadinho; Paulo
Emílio Guimarães Filho, gerente-geral do Parque do Rola-Moça; Duílio
Antônio Farah Dinardi, Vice-Presidente da Associação dos
Condomínios Horizontais e Presidente do Condomínio Retiro das
Pedras; e Jeanine Baraillon, Presidente da Associação para
Recuperação e Conservação Ambiental em Defesa da Serra da
Calçada - Arca-Amasserra, que são convidados a tomar assento à
mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Délio Malheiros,
autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. 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, 3 de outubro de 2007.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Fábio Avelar - Rômulo Veneroso -

Almir Paraca - Wander Borges.
ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/10/2007
Às 11h7min, 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.
Estão presentes, também, os Deputados Irani Barbosa, Rêmolo
Aloise, Ivair Nogueira, Sargento Rodrigues, Fahim Sawan e Carlin
Moura. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia,
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.
Registra-se a presença do Deputado Dilzon Melo, Secretário de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana. 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
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Projeto de Lei Complementar nº 27/2007 é retirado da pauta,
atendendo-se a requerimento do Deputado Lafayette de Andrada,
aprovado pela Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a reunião extraordinária, hoje às
19h30min, para apreciação do Projeto de Lei Complementar nº
27/2007, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de outubro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa - Antônio Júlio - Agostinho Patrús

Filho - Sebastião Helvécio - Lafayette de Andrada.
ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/10/2007
Às 19h37min, 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.
Estão presentes, também, os Deputados José Henrique, Irani
Barbosa, Fahim Sawan, Rêmolo Aloise e 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 a discutir e votar proposições
da Comissão. Registra-se a presença do Deputado Dilzon Melo,
Secretário de Desenvolvimento Regional e Política Urbana. 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. Suspende-se a reunião. Às 20h20min, são reabertos os
trabalhos. Na fase de discussão do parecer em que o relator,
Deputado Zé Maia, conclui pela rejeição das Emendas nºs 7 a 16 e do
Substitutivo nº 2, apresentados em Plenário ao Projeto de Lei
Complementar nº 27/2007, é aprovado requerimento do Deputado
Antônio Júlio, solicitando o adiamento de sua discussão. 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, 3 de outubro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa - Agostinho Patrús Filho - Antônio

Júlio - Elisa Costa - Sebastião Helvécio - Lafayette de Andrada.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.548/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por intermédio da Mensagem nº 91/2007, o Governador do Estado

enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem como
objetivo dar denominação a escola estadual de ensino médio situada
no Município de Sabará.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/9/2007 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 1.548/2007 tem como escopo dar a

denominação de Escola Estadual Professor João de Arruda Pinto à
escola estadual de ensino médio localizada no Distrito de Carvalho
Brito, no Município de Sabará.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só
podem ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão
enumeradas no art. 22 da Constituição da República. As que cabem
ao Município, por sua vez, estão previstas no art. 30, que lhe assegura
a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e
suplementar as legislações federal e estadual, para atender às suas
peculiaridades.

No que diz respeito ao Estado membro, a regra básica para delimitar
sua competência está consagrada no § 1° do art. 25 da nossa Lei
Maior. É a chamada competência residual, que lhe faculta tratar das
matérias que não se enquadrem no campo privativo da União ou do
Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
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públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do Município, podendo ser objeto de disciplinamento jurídico por parte
do Estado membro.

No uso desta prerrogativa, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que
dispõe sobre a denominação de estabelecimento, instituição ou
próprio público do Estado. Essa norma estabelece que o nome
escolhido deverá ser de pessoa falecida, que se tenha destacado por
suas qualidades e serviços prestados à coletividade, e que deve haver
correlação entre a atividade exercida pelo homenageado e a
destinação do estabelecimento.

Ademais, o art. 66 da Constituição do Estado não inseriu o assunto
no domínio da iniciativa reservada aos titulares dos Poderes
Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas ou do Ministério
Público, sendo pertinente a apresentação do projeto pelo Chefe do
Poder Executivo Estadual, a quem cabe a organização da
administração pública.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.548/2007.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Delvito

Alves - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.549/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, a proposição em

epígrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
dos Moradores do Bairro de Fátima, com sede no Município de
Eugenópolis.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 7/9/2007 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 1.549/2007 visa declarar de utilidade pública a
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Associação dos Moradores do Bairro de Fátima, com sede no
Município de Eugenópolis.

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
as atividades dos Diretores, Conselheiros e sócios não serão
remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucros,
gratificações, bonificações ou vantagens; e, no art. 37, que, no caso
de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
instituições congêneres, registradas no Conselho Nacional de
Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.549/2007.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Sargento Rodrigues - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.552/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em tela

tem como objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária de Assistência e Defesa à Saúde - Acas -, com sede no
Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/9/2007 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 1.552/2007 tem como finalidade declarar de
utilidade pública a Associação Comunitária de Assistência e Defesa à
Saúde, 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 constitutivo da instituição determina, no art.
26, que as atividades de 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. 30, 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 1.552/2007.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Sargento Rodrigues - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.554/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Agostinho Patrús Filho, o projeto de lei em

tela visa declarar de utilidade pública o Abrigo Infantil Menino Jesus,
com sede no Município de Coração de Jesus.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 7/9/2007, 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 1.554/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Abrigo Infantil Menino Jesus, com sede no Município de Coração de
Jesus, entidade constituída e em funcionamento há mais de um ano,
com personalidade jurídica, sendo sua Diretoria formada por pessoas
idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício de seus
cargos.

Além disso, o art. 29 de seu estatuto determina que os associados,
os Conselheiros e os Diretores não recebam remuneração por
serviços ou atividades prestadas ao Abrigo, sob qualquer forma, e o
art. 38 dispõe que, sendo dissolvida a entidade, os bens
remanescentes serão destinados a instituição congênere,
preferencialmente localizada no mesmo Município, registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social.

Portanto, a entidade atende à exigência consubstanciada no art. 1º
da Lei nº 12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de
utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 1.554/2007.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Delvito

Alves - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.557/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Carlos Mosconi, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública o Albergue Noturno de
Andradas Casa do Caminho, com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/9/2007 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 1.557/2007 tem por finalidade declarar de
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utilidade pública o Albergue Noturno de Andradas Casa do Caminho.
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.
16 que os seus Diretores e Conselheiros não sejam remunerados,
sendo-lhes vedado o recebimento de vantagem, a qualquer título; e no
art. 29 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere municipal,
estadual ou federal.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.557/2007.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Gilberto Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.559/2007
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 o Grupo Feliz Idade,
com sede no Município de Capitólio.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 11/9/2007, 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 1.559/2007 objetiva declarar de utilidade pública

o Grupo Feliz Idade, com sede no Município de Capitólio.
Os requisitos para que as associações e fundações em
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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. 10 do seu estatuto determina que
nenhum dos cargos eletivos terá remuneração, de qualquer espécie
ou natureza, de forma direta ou indireta, e o art. 65 preceitua que, em
caso de sua dissolução, o eventual patrimônio remanescente será
destinado a entidade de assistência social legalmente instituída.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.559/2007.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Sargento Rodrigues - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.561/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em tela tem

como objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos
Produtores de Leite de Campanha e Região - Aprolcamp -, com sede
no Município de Campanha.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/9/2007 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 1.561/2007 tem como finalidade declarar de

utilidade pública a Associação dos Produtores de Leite de Campanha
e Região.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
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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.
47, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a entidade congênere legalmente constituída, para ser
utilizado com as mesmas finalidades da Associação dissolvida; e, no
art. 49, que seus dirigentes não serão remunerados.

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 constante no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.561/2007 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 dos

Produtores  de  Leite  e Derivados de Campanha e Região -
Aprolcamp -, com sede nesse Município.”.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Sebastião Costa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.562/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ademir Lucas, o projeto de lei em tela tem

por finalidade declarar de utilidade pública a entidade denominada
Ação Social da Paróquia do Verbo Divino, com sede no Município de
Contagem.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 11/9/2007, vem a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
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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 1.562/2007 objetiva declarar de utilidade pública

a entidade denominada Ação Social da Paróquia do Verbo Divino,
com sede no Município de Contagem.

Os requisitos para que as associações e fundações 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. 31 do seu estatuto determina que as
atividades dos Diretores, Conselheiros e sócios serão inteiramente
gratuitas, e o art. 34 preceitua que, no caso de sua dissolução, os
bens remanescentes serão destinados a instituição congênere, com
personalidade jurídica, que esteja de acordo com as exigências legais
no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.562/2007.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Delvito

Alves - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.563/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em

tela tem como objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos
Poetas e Violeiros, com sede no Município de Paracatu.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13/9/2007 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 1.563/2007 tem como finalidade declarar de
utilidade pública a Associação dos Poetas e Violeiros de Paracatu.

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.
4º, que as atividades de seus Diretores e Conselheiros não serão
remuneradas; e, no art. 27, que, na hipótese de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere no
Estado.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise,
apresentamos a Emenda nº 1, ao final deste parecer, para adequar o
nome da entidade ao constante no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.563/2007 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 dos

Poetas e Violeiros de Paracatu, com sede nesse Município.”.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Sargento Rodrigues - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.564/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Délio Malheiros, o projeto em tela tem por
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objetivo declarar de utilidade pública a Fundação Minas Novas -
Hospital Dr. Badaró Júnior, com sede no Município de Minas Novas.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 13/9/2007 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 1.564/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Fundação Minas Novas - Hospital Dr. Badaró
Júnior, com sede no Município de Minas 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.

Ressalte-se que o estatuto da instituição determina, no art. 7º, que
os Conselheiros, Diretores, instituidores ou equivalentes não
receberão remuneração ou quaisquer vantagens ou benefícios; e, no
parágrafo único do art. 30, que, na hipótese de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a instituição registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade pública que se
proponha a fim igual ou semelhante.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise,
apresentamos a Emenda nº 1, ao final deste parecer, para adequar a
denominação da entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu
estatuto.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.564/2007 com a seguinte Emenda nº
1.

Emenda nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Minas
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Novas, com sede no Município de Minas Novas.”.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Sebastião Costa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.569/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Oficiais da
Reserva do Exército Brasileiro - Aoreb -, com sede no Município de
Belo Horizonte.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 13/9/2007 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 1.569/2007 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Associação dos Oficiais da Reserva do Exército Brasileiro,
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 § 2º do art. 3º,
que, em caso de sua dissolução, seu patrimônio será destinado ao
órgão de formação de oficiais da reserva do Exército existente em
Belo Horizonte; e, no art. 6º, que é vedado remunerar os associados e
membros de seus órgãos diretivos.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.569/2007.
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Sala das Comissões, 4 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Delvito

Alves - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.574/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Rômulo Veneroso, a proposição em

epígrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública a Creche
Comunitária Paraíso Infantil, com sede no Município de Betim.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 15/9/2007 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 1.574/2007 visa declarar de utilidade pública a

Creche Comunitária Paraíso Infantil, com sede no Município de Betim.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no

Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências 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. 28, que as
atividades dos Diretores, Conselheiros e associados serão
inteiramente gratuitas; e, no art. 32, que, em caso de sua dissolução,
os bens remanescentes serão destinados a instituição 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 1.574/2007.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sargento
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Rodrigues - Delvito Alves - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.575/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Rômulo Veneroso, o projeto em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Instituto Educacional Ping-
Pong, com sede no Município de Belo Horizonte.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 15/9/2007 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 1.575/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Instituto Educacional Ping-Pong, 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.

Ressalte-se que o estatuto da instituição determina, no art. 28, que
as atividades dos Diretores e Conselheiros, bem como as dos sócios,
não serão remuneradas; e, no art. 32, que, na hipótese de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição
congênere, com personalidade jurídica e registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.575/2007.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Sargento Rodrigues - Gilberto Abramo.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.579/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Elisa Costa, a proposição em epígrafe tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Liga de Malha de Juiz de
Fora - LMJF -, com sede no Município de Juiz de Fora.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 15/9/2007 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 1.579/2007 visa declarar de utilidade pública a

Liga de Malha de Juiz de Fora.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no

Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998, e 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. 15, que é
vedada a remuneração pelo exercício de qualquer de seus cargos; e,
no parágrafo único do art. 69, que, em caso de sua dissolução, os
bens remanescentes serão cedidos a instituição beneficente.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.579/2007.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Sargento Rodrigues - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 14/2007

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro, o projeto em tela dispõe
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sobre a contenção de águas de chuva nas áreas urbanas.
A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do Substitutivo nº
1, que apresentou. Por tratarem de matéria semelhante, foram
anexados à proposição em exame os Projetos de Lei nºs 942/2007, do
Deputado Fábio Avelar, e 1.458/2007, do Deputado Agostinho Patrús
Filho.

Cabe, agora, a esta Comissão analisar o mérito do projeto, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, VIII, do Regimento Interno e da
Decisão Normativa da Presidência nº 12.

Fundamentação
O projeto em análise determina a inclusão de mecanismos de

controle de enchentes e medidas para a contenção de água de chuva
nos projetos de edificação em lotes urbanos. Determina, ainda, a
adoção das mesmas medidas, com as adaptações necessárias, em
lotes já edificados que passarem por reformas. Matéria semelhante foi
apresentada na legislatura passada e foi arquivada sem apreciação
conclusiva, em 2o turno, do Plenário. Nos termos do § 2º do art. 173,
do Regimento Interno, foram anexados a essa proposição o Projeto de
Lei nº 942/2007, do Deputado Fábio Avelar, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de as empresas projetistas e de construção civil
proverem os imóveis residenciais e comerciais de dispositivo para
captação de água da chuva, e o Projeto de Lei nº 1.458/2007, do
Deputado Agostinho Patrús Filho, que dispõe sobre a criação de
programa de captação de água de chuva.

É importante ressaltar que a análise da Comissão de Constituição e
Justiça não incluiu os projetos apensados, uma vez que sua anexação
ao Projeto de Lei nº 14/2007 se deu após a emissão do parecer dessa
Comissão. Entretanto, mesmo que os aspectos de juridicidade,
legalidade e constitucionalidade dos projetos anexados não tenham
sido examinados, a análise que faremos deles se restringirá às
questões de mérito, em virtude do princípio da reserva de
competência das Comissões Temáticas determinado pelo Regimento
Interno da Casa.

A Comissão de Constituição e Justiça, ao examinar o Projeto de Lei
nº 14/2007, entendeu que mecanismos para a contenção de água e o
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controle de enchente não devem prevalecer igualmente para todas as
obras ou todos os Municípios. Essa exigência não se justifica para
Municípios ou regiões urbanas que têm facilidade de acesso à água e
que não estão sujeitos a enchentes em virtude do seu relevo. Verifica-
se, pois, que neste caso predomina o interesse local.

Dessa forma, o substitutivo restringiu-se a disciplinar a drenagem
pluvial em áreas de estacionamento de veículos de um único
pavimento, determinando que esses locais devem ter piso drenante ou
naturalmente permeável em um percentual de 30% de sua área. A
Comissão de Constituição e Justiça justifica a medida com o seguinte
argumento: “A necessidade de se assegurar um mínimo de infiltração
de águas pluviais no solo urbano independe das características do
Município. Admite-se que tal exigência seja maior ou menor
dependendo do Município, mas um índice mínimo pode ser
generalizado para todas as cidades.”.

Entretanto, é possível enriquecer a proposição com dispositivos do
Projeto de Lei nº 942/2007, ora anexado, e ainda valorizar a gestão
municipal. É o Município que deve decidir a graduação e a forma de
aplicação das medidas específicas decorrentes das previstas na lei,
tendo como balizador a situação local de impermeabilização do solo e
disponibilidade de mananciais. Por essa razão, estamos apresentando
um novo substitutivo que reúne o conteúdo aprovado na Comissão de
Constituição e Justiça e a matéria constante do projeto de lei anexado.

O Projeto de Lei nº 1.458/2007, anexado por último, teve sua
essência aproveitada no Projeto de Lei nº 14/2007, que encabeça esta
análise.

As proposições seguem o moderno conceito de uso racional dos
recursos hídricos. O uso da água de chuva, técnica milenar adotada
historicamente em países de baixíssima disponibilidade de água doce,
está se difundindo por todo o globo terrestre, reflexo do esgotamento
dos mananciais com capacidade de potabilidade, quer seja pelo uso
excessivo do recurso natural, quer seja pela sua degradação pela
ação antrópica.

Para concluir, entendemos que o projeto se reveste de mérito
suficiente para ser aprovado nesta Comissão.

Conclusão
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Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação do Projeto de Lei
nº 14/2007, no 1o turno, na forma do Substitutivo nº 2, apresentado a
seguir, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2
Dispõe sobre a coleta de água de chuva em edificações urbanas e

dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A autorização de órgão municipal para a construção de

edificação residencial ou comercial em área urbana fica condicionada
à apresentação de projeto de sistema de coleta, armazenamento e
aproveitamento de água de chuva, sem prejuízo de outras exigências
estabelecidas na legislação municipal.

Art. 2º - A água de chuva captada será armazenada em caixas
coletoras próprias, vedado o uso dessa água para consumo e higiene
humana.

Parágrafo único - As medidas das caixas coletoras a que se refere o
“caput” serão estabelecidas em regulamento.

Art. 3º - A concessão ou renovação de autorização municipal para
funcionamento de atividade comercial ou remunerada de
estacionamento que tenha um único pavimento fica condicionada à
existência de piso drenante ou naturalmente permeável na área a ser
utilizada, em percentuais a serem definidos pelos órgãos municipais
competentes.

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor dois anos após a data de sua
publicação.

Sala das Comissões, 3 de outubro de 2007.
Sávio Souza Cruz,  Presidente -  Inácio Franco, relator - Fábio

Avelar - Wander Borges.
PARECER PARA O 1º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 32/2007
Comissão Especial

Relatório
De autoria de um terço dos membros da Assembléia Legislativa e

tendo como primeiro signatário o Deputado Sargento Rodrigues, a
proposição em epígrafe acrescenta parágrafos ao art. 136 da
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Constituição do Estado.
Publicada no “Diário do Legislativo”, em 7/6/2007, foi a proposição

distribuída a esta Comissão Especial para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 111, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Constituição do Estado estabelece, em seu art. 136, que a

segurança pública é dever do Estado e direito e responsabilidade de
todos e será exercida pelas Polícias Civil e Militar e pelo Corpo de
Bombeiros Militar, com vistas à preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio.

A proposição em exame pretende acrescentar dois parágrafos ao
referido artigo, estabelecendo a destinação do produto da
arrecadação da taxa de segurança pública aos órgãos responsáveis
por exercer a segurança pública no Estado e limitando a 30% a
utilização desse recurso para pagamento de pessoal.

Na justificação apresentada, tomando como referência estudos
realizados pelas Polícias Civil e Militar e pelo Corpo de Bombeiros
Militar, os autores apontam para “a urgente necessidade de
reaparelhamento dessas instituições, para que possam cumprir as
tarefas que constitucionalmente lhes são atribuídas”.

Dados do “Anuário de Informações Criminais de Minas Gerais”, de
dezembro de 2005, informam que a Subsecretaria de Administração
Penitenciária - Suape - da Secretaria de Defesa Social contava à
época com 28 estabelecimentos prisionais à disposição da execução
penal em Minas Gerais, sendo que, destes, 11 haviam começado a
executar suas atividades sob controle da Suape nos quatro anos
anteriores. No que se refere à ocupação, a situação dos
estabelecimentos prisionais sob controle da Suape apontava um
déficit de 653 vagas, com lotação de 107,86% de sua capacidade, ou
seja, abrigava 8.965 detentos, embora tivesse apenas 8.312 vagas.
As delegacias e cadeias gerenciadas pela Polícia Civil, por sua vez,
abrigam aproximadamente o dobro do número de detentos
matriculados nas unidades sob gestão da Suape, sendo ainda mais
preocupante a situação no interior do Estado, que responde por 76%
dos 18.823 presos.

Em relação à criminalidade violenta, em apenas oito anos, de 1995 a
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2003, as taxas de crimes violentos por 100 mil habitantes aumentaram
quase 400% no Estado, segundo dados do mesmo anuário. Os crimes
violentos contra o patrimônio cresceram 581% no mesmo período, e o
crime de homicídio, de 1997 a 2003, cresceu 96%. O movimento
ascendente das taxas de crimes violentos, porém, foi interrompido no
ano de 2004 e revertido em 2005.

Os dados apresentados demonstram, portando, a grave situação em
que se encontra a segurança pública em Minas Gerais, em que pesem
os investimentos realizados pelo governo nos últimos anos. No
Balanço Geral do Estado relativo ao exercício de 2006, a despesa
realizada com segurança pública totalizou R$3.911.127.686,93, sendo
93,2% gastos correntes, e 6,8%, gastos de capital. A pequena
participação dos investimentos na despesa total com segurança
pública, em face dos gastos correntes, portanto, no entendimento
desta Comissão, justifica a medida proposta, tendo em vista a precária
situação em que se encontra o sistema prisional, bem como os altos
índices de criminalidade registrados no Estado. A iniciativa de
assegurar a destinação de 100% dos recursos arrecadados com a
taxa de segurança pública aos órgãos encarregados de exercer a
segurança no Estado e a limitação do gasto com pessoal a 30% dos
recursos disponíveis certamente possibilitará o aumento dos
investimentos nesse setor, o que trará benefícios inequívocos para
toda a população.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda

à Constituição nº 32/2007 no 1º turno.
Sala das Comissões, 3 de outubro de 2007.
Weliton Prado, Presidente - Délio Malheiros, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 414/2007

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em
análise contém o Código de Proteção e Defesa dos Direitos do
Usuário do Serviço Público de Minas Gerais.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e
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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 em epígrafe visa a assegurar a proteção e a defesa

dos direitos do usuário do serviço público no Estado. Destaca como
direitos básicos do usuário do serviço público o acesso à informação,
a qualidade na prestação do serviço e o controle adequado do serviço
prestado, e, como deveres dos agentes públicos e dos prestadores do
serviço, a urbanidade e o respeito no atendimento aos usuários, a
igualdade de tratamento, vedada qualquer discriminação, a
racionalização na prestação do serviço, o cumprimento de prazos e
normas procedimentais, a adoção de medidas de proteção à saúde e
à segurança dos usuários, a manutenção de instalações limpas,
sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço prestado, e a
apresentação da identificação funcional do servidor, entre outros
deveres.

As normas contidas no projeto aplicam-se aos serviços públicos
prestados pela administração pública direta, autárquica e fundacional
e pelo particular, mediante concessão, permissão e autorização.

A proposta encontra respaldo no princípio norteador dos atos da
administração pública que determina a supremacia do interesse
público sobre o particular. Trata-se de princípio jurídico-doutrinário que
sempre deve pautar a conduta dos administradores públicos,
sobretudo quando se objetiva resguardar do descaso e do abuso de
poder o destinatário final dos serviços públicos sob a responsabilidade
do Estado. A matéria coaduna-se, da mesma forma, com os princípios
constitucionais regedores dos atos do administrador público,
estabelecidos no “caput” do art. 37 da Carta Magna, com a redação
que lhe deu a Emenda à Constituição nº 19, especialmente no que
tange aos princípios da legalidade, da impessoalidade e da eficiência.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1,
com o qual concordamos. Entendemos, entretando, que se faz
necessária a apresentação de emendas ao referido substitutivo, para
o seu aprimoramento.
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O art. 4º, § 1º, do Substitutivo nº 1, em simetria com o projeto na sua
forma original, dispõe que o usuário de serviço público que encontrar,
em cadastros, fichas, registros e dados pessoais a seu respeito,
inexatidão a que não tiver dado causa, poderá exigir sua correção,
sem ônus, a qual será feita, no máximo, em 48 horas contadas do
recebimento da solicitação.

Veja-se que, na forma prevista, a correção da impropriedade deve
ser feita no prazo de 48 horas contadas do requerimento de correção.
Entendemos que esse prazo é por demais exíguo, sendo insuficiente
para a pesquisa e o estudo necessários para a identificação da
impropriedade e a sua correção.

O art. 22 da Lei nº 14.184, de 2002, que trata do processo
administrativo no âmbito da administração pública estadual, dispõe
que, “inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou da
autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele
participem serão praticados no prazo de dez dias”. Esse prazo pode
ser dilatado mediante comprovação de caso fortuito ou de força maior
reconhecida formalmente pelo titular do órgão.

Entendemos que, no caso do projeto em análise, é mais adequado e
razoável um prazo maior, que guarde simetria com o prazo previsto na
lei estadual que trata do processo administrativo. Assim,
apresentamos a Emenda nº1, para ampliar o prazo para 10 dias,
prorrogável uma vez por igual período.

O art. 6º, inciso IX, do Substitutivo nº 1 veda ao agente público exigir
o reconhecimento de firma, salvo em caso excepcionado por norma
legal ou na ocorrência de dúvida razoável a ser disciplinada em
regulamento. A simples proibição da exigência de reconhecimento de
firma, na forma prevista no mencionado substitutivo, vai de encontro
ao interesse público, é perigosa e pode trazer graves prejuízos para a
administração. Consideramos razoável a previsão de que a exigência
do reconhecimento de firma pode ser dispensada, mediante a
apresentação de documento de identidade oficial em que conste a
firma do signatário, quando não houver dúvida de sua veracidade e
não houver norma legal que o exija. Por isso, apresentamos a
Emenda nº 2 ao Substitutivo nº 1.

Conclusão
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Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
414/2007, na forma do Substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição
e Justiça, com as Emendas nºs 1 e 2, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao § 1º do art. 4º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:
“Art. 4º - (...)
§ 1º - O usuário de serviço público que encontrar, em cadastros,

fichas, registros e dados pessoais a seu respeito, inexatidão a que
não tiver dado causa, poderá requerer a sua correção, sem ônus, a
qual será feita no prazo de dez dias, prorrogável uma vez por igual
período, contado do recebimento da solicitação, devendo o servidor
responsável comunicar a alteração ao requerente, no prazo de cinco
dias.”.

EMENDA Nº 2
Dê-se ao inciso IX do art. 6º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação

e acrescente-se ao artigo o seguinte parágrafo único:
“Art. 6º - (....)
IX - reconhecimento, pelo próprio agente público, da autenticidade

de documento que instruirá procedimento administrativo, à vista dos
originais;

(....)
Parágrafo único - O agente público poderá dispensar a exigência de

reconhecimento de firma, mediante a apresentação de documento de
identidade oficial em que conste a firma do signatário, quando não
houver dúvida de sua veracidade e não houver norma legal que o
exija.”.

Sala das Comissões, 3 de outubro de 2007.
Ademir Lucas, Presidente - Inácio Franco, relator - André Quintão -

Chico Uejo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.116/2007

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em
epígrafe estabelece normas para o uso alternativo do solo da mata
seca.

Por determinação da Mesa da Assembléia, nos termos do § 2º do
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art. 173 do Regimento Interno, foram anexados à proposição os
Projetos de Lei nºs 1.224/2007, do Deputado Gil Pereira, e
1.228/2007, do Deputado Almir Paraca.

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Cumpre-nos, agora, emitir parecer quanto ao mérito do projeto, em
conformidade com o art. 188, c/c o art. 102, VIII, “c”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto em tela cumpre o comando do § 3º do art. 30 da Lei nº

14.309, de 2002, que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção
à biodiversidade do Estado, modificado pela Lei nº 15.972, de 2006,
que determina que “os remanescentes da Mata Seca (...) terão a sua
conceituação e as modalidades de uso definidas em lei específica”.

Passível de iniciativa parlamentar, uma vez que se trata de lei
ordinária, a definição de normas para o uso do solo da mata seca foi
objeto de estudo de três parlamentares: a Deputada Ana Maria
Resende e os Deputados Gil Pereira e Almir Paraca. Com base na
Deliberação Normativa do Copam nº 72, de 2004, texto que regulava a
matéria e que foi tacitamente revogado pela alteração citada, os
parlamentares propuseram projetos de lei distintos. Apesar de tratar
de matéria semelhante, o conteúdo desses projetos varia
amplamente, e a aprovação de cada um deles na forma original
implicaria impactos bastante diversos sobre a mata seca.

O projeto ora em análise, ao qual os demais foram anexados,
determina duas regras distintas para imóveis rurais na área de
ocorrência da mata seca. Para propriedades em que 80% ou mais da
área sejam cobertos por vegetação primária, estabelece o limite de,
no máximo, 40% da área total para a implantação de projetos
agropecuários sustentáveis. Para as demais situações, ordena a
aplicação da regra geral definida na Lei Florestal do Estado, ou seja, a
preservação de 20% a título de reserva legal e delimitação das áreas
de preservação permanente - APPs.

Já o Projeto de Lei nº 1.224/2007, do Deputado Gil Pereira,
estabelece regra única para o uso do solo da mata seca, fixando o
limite máximo de 70% da área total da propriedade para implantação
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de projetos agropecuários sustentáveis, independentemente do
estágio de regeneração da vegetação local.

Por sua vez, o Projeto de Lei nº 1.228/2007, do Deputado Almir
Paraca, adota as mesmas regras da citada Decisão Normativa nº 72,
de 2004, ou seja, para propriedades com mais de 80% de vegetação
primária, permite a exploração máxima de 20% da área total e, para
as demais situações, determina a utilização de até 60% da área total
para projetos agropecuários sustentáveis.

Por ser um ecossistema de alta fragilidade ecológica, a mata seca,
quando da elaboração da Lei Florestal mineira, mereceu tratamento
especial, pois há na lei florestal um comando para que o uso do solo
nas áreas de sua ocorrência seja regulamentado originalmente por
norma do Copam e, mais tarde, como citado, por lei ordinária
específica. Em audiência realizada por esta Comissão sobre a matéria
durante a legislatura passada, bem como em audiência regional
realizada este ano em Montes Claros, os representantes do IEF
trouxeram informações técnicas que comprovam a fragilidade dessa
formação florestal. Salta aos olhos o tempo de regeneração, estimado
em 115 anos, mais de 7 vezes o tempo estimado para a regeneração
do cerrado. Outro dado importante é o de que apenas 1% das
propriedades rurais na área da mata seca permanece com vegetação
primária acima dos 80% da sua área total. Tal informação, por si,
justifica regra específica com restrição adicional à exploração dessas
áreas.

As lideranças rurais do Norte de Minas têm restrições à proteção
adicional demandada pela mata seca por causa da pobreza da região
e, conseqüentemente, da necessidade de desenvolvimento de
atividades econômicas que gerem riqueza. Muitas vezes a proteção à
biodiversidade e aos parcos recursos hídricos do encrave do bioma da
caatinga e do cerrado soam como limites ao desenvolvimento, quando
na verdade deveriam ser consideradas investimento nas futuras
gerações, já que essas áreas do semi-árido são as mais propensas a
processos de desertificação no Estado. É função desta Comissão
zelar pela relação equilibrada entre os valores econômicos, sociais e
ambientais.

É necessário buscar um acordo para a regulamentação do uso do
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solo da mata seca. Consideradas a importância das atividades
agrossilvipastoris daquela região e a urgência em preservar o pouco
que ainda resta dessa formação, são imprescindíveis a manutenção
mínima e o referencial de 30% da área total dos imóveis rurais em que
ocorra, além recomposição das APPs descaracterizadas até o
momento.

Levando em consideração as premissas citadas, apresentamos,
como parte deste parecer, o Substitutivo nº 1, que busca conciliar as
diferentes propostas apresentadas a esta Casa.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.116/2007 no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dispõe sobre a alteração do uso do solo nas áreas de ocorrência de

mata seca.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A alteração do uso do solo nos locais de ocorrência de mata

seca obedecerá ao disposto nesta lei.
§ 1º - Para efeitos desta lei, considera-se mata seca o complexo

vegetacional que compreende a floresta estacional decidual, a
caatinga arbórea e a caatinga hiperxerófila.

§ 2º - O disposto nesta lei não se aplica às áreas de ocorrência de
floresta estacional decidual sob domínio da mata atlântica, regidas
pela Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006.

Art. 2º - Fica permitida a alteração do uso do solo para implantação
de projeto agropecuário sustentável em no máximo 40% (quarenta por
cento) da área total de propriedade rural onde ocorra mata seca em
fase primária e que apresente cobertura florestal remanescente nativa
igual ou superior a 80% (oitenta por cento) da área total, mediante
estudo técnico de viabilidade aprovado pelo órgão estadual
competente.

Art. 3º - A supressão dos estágios sucessionais inicial, médio e
avançado da mata seca, para implantação de projeto agropecuário
sustentável, será permitida em até 70% (setenta por cento) da área
total da propriedade.
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§ 1º - O requerimento de autorização de supressão de mata seca
para fins de implantação de projeto agropecuário sustentável,
observado o limite estabelecido no “caput” deste artigo, deverá indicar,
no mínimo:

I - a utilização preferencial das áreas em que ocorram os estágios
inicial e médio de regeneração da mata seca;

II - a localização georreferenciada do imóvel, das áreas de
preservação permanente e de reserva legal;

III - o cumprimento da reposição florestal, quando couber;
IV - o uso alternativo a que será destinado o solo a ser desmatado.
§ 2º - Nos casos em que a alteração do uso do solo ocorrer em

áreas de mata seca em fase primária ou nos estágios médio e
avançado de regeneração, de acordo com o “caput” deste artigo,
caberá ao proprietário ou possuidor a recomposição total das áreas de
preservação permanente do imóvel rural, de acordo com um Plano
Técnico de Recuperação Florestal - PTRF -, aprovado pelo órgão
competente, além da averbação da reserva legal conforme exigência
da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002.

Art. 4º - O uso alternativo do solo nas áreas de mata seca incluídas
no Projeto Jaíba obedecerá as condicionantes aprovadas em seu
licenciamento.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de outubro de 2007.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Fábio Avelar, relator - Almir Paraca

(voto contrário) - Wander Borges.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 19/2007
Comissão de Redação

A Proposta de Emenda à Constituição n° 19/2007, apr esentada por
1/3 dos membros da Assembléia Legislativa, tendo como primeiro
signatário o Deputado Doutor Viana, acrescenta parágrafos ao inciso
VI do art. 76 da Constituição do Estado.

Aprovada no 2° turno, na forma do vencido no 1° tur no, vem agora a
proposta 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.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 19/2007
Acrescenta § 7° ao art. 76, dá nova redação ao § 1°  do art. 77 e ao §

1° do art. 79 e revoga o § 6° do art. 76 e o § 2° d o art. 77 da
Constituição do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Fica acrescentado ao art. 76 da Constitui ção do Estado o

seguinte § 7°:
“Art. 76 - (...)
§ 7° - O Tribunal de Contas, no exercício de suas c ompetências,

observará os institutos da prescrição e da decadência, nos termos da
legislação em vigor.”.

Art. 2° - O § 1° do art. 77 e o § 1° do art. 79 da Constituição do
Estado passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 77 - (...)
§ 1° - A lei disporá sobre a organização do Tribuna l, que poderá ser

dividido em Câmaras, cuja composição será renovada
periodicamente.

(...)
Art. 79 - (...)
§ 1° - O Auditor tem os mesmos impedimentos e garan tias do Juiz

de Direito de entrância mais elevada e, quando em substituição a
Conselheiro, os mesmos impedimentos e garantias deste.”.

Art. 3° - Ficam revogados o § 6° do art. 76 e o § 2 ° do art. 77 da
Constituição do Estado.

Art. 4° - Esta emenda à Constituição entra em vigor  na data de sua
publicação.

Sala das Comissões, 3 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Dimas Fabiano.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 469/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 469/2007, de autoria do Deputad o Gustavo

Corrêa, que dispõe sobre a utilização de madeira apreendida no
Estado para a construção de habitações populares e dá outras



194

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° 469/2007
Altera o art. 62 da Lei n° 14.309, de 19 de junho d e 2002, que dispõe

sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O “caput” do art. 62 da Lei n° 14.309, de  19 de junho de

2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 62 - Esgotados os prazos para a interposição de recurso, os

produtos e subprodutos florestais apreendidos pela fiscalização serão:
I - destinados preferencialmente a programas de construção de

habitações populares desenvolvidos pelo poder público;
II - alienados em hasta pública, destruídos ou inutilizados, quando

for o caso;
III - doados pela autoridade ambiental competente, mediante prévia

avaliação, a instituição científica, hospitalar, penal, militar, pública ou
outras com fins benemerentes, mediante justificativa em requerimento
próprio, lavrando-se o respectivo termo.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 3 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Dimas Fabiano.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 669/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 669/2007, de autoria do Deputad o Gilberto

Abramo, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Itaúna o imóvel que menciona, 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.
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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° 669/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itaúna 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

Itaúna imóvel com área de 415m² (quatrocentos e quinze metros
quadrados) e 50,725m² (cinqüenta vírgula setecentos e vinte e cinco
metros quadrados) de área construída, situado na Travessa Santana,
esquina com a Rua Ildeu Guimarães, naquele Município, registrado
sob o n° 6.397, a fls. 197 do Livro 2-Z, no Cartóri o de Registro de
Imóveis da Comarca de Itaúna.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se a abrigar atividades de programas administrados pela
Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de três anos contados da data 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, 3 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Dimas Fabiano.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.084/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.084/2007, de autoria do Deput ado Jayro
Lessa, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Nova
Módica 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.
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PROJETO DE LEI N° 1.084/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Nova Módica 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

Nova Módica imóvel com área total de 3.000m2 (três mil metros
quadrados), situado na Rua Magalhães Pinto, n° 170,  naquele
Município, registrado sob o n° 2.274, a fls. 14 do Livro 2-C, no Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Itambacuri.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se à edificação de um posto de saúde.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 3 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Dimas Fabiano.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.339/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.339/2007, de autoria da Deput ada Elisa Costa,
que declara de utilidade pública a Associação da Comunidade Negra
Rural Quilombola de Santa Cruz - Aconequistac -, com sede no
Município de Ouro Verde 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° 1.339/2007
Declara de utilidade pública a Associação da Comunidade Negra

Rural Quilombola de Santa Cruz - Aconequistac -, com sede no
Município de Ouro Verde de Minas.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação da

Comunidade Negra Rural Quilombola de Santa Cruz - Aconequistac -,
com sede no Município de Ouro Verde de Minas.

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°

1.614/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.614/2007, de autoria do Deput ado José
Henrique, que declara de utilidade pública a Associação Prime
Solidária, com sede em 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° 1.614/2007
Declara de utilidade pública a Associação Prime Solidária, 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 Prime

Solidária, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 3 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Gláucia

Brandão.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 6 DE OUTUBRO DE 2007

ATAS
ATA DA 94ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/10/2007
Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Questão de ordem - Correspondência: Ofício nº
1/2007 (encaminha o Projeto de Lei nº 1.658/2007), da Comissão de
Justiça - Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei nºs 1.659 a 1.664/2007 - Requerimentos
nºs 1.247 a 1.257/2007 - Comunicações: Comunicações das
Comissões de Turismo, de Fiscalização Financeira, de Administração
Pública, do Trabalho e de Assuntos Municipais e do Deputado Elmiro
Nascimento - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Sargento
Rodrigues, Vanderlei Miranda, Domingos Sávio e Getúlio Neiva - 2ª
Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Designação
de Comissões: Comissões Especiais para Emitir Parecer sobre os
Vetos Totais às Proposições de Lei nº 17.860 e 17.882 - Palavras do
Sr. Presidente - Comunicação da Presidência - Leitura de
Comunicações - Encerramento.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes
- Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos
Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros -
Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
Durval Ângelo - Elisa Costa - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio
Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo -
Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Tadeu Leite - Maria
Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Padre João - Paulo Cesar - Paulo
Guedes - Pinduca Ferreira - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Helvécio -
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Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado -
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 João Leite, 2º- Secretário “ad hoc”, procede à leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Questão de Ordem

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Obrigado, Sr. Presidente.
Gostaria de noticiar ao Plenário que, nesta manhã, a Comissão de
Justiça se reuniu extraordinariamente para discutir e aprovar inúmeras
proposições que por essa Comissão tramitam. Entre elas, aprovamos
um requerimento, de autoria da Comissão, para discutirmos a Lei
Complementar nº 134, que institui o Super Simples. Sabemos que o
intuito do governo federal foi simplificar, melhorar, para alguns, a
arrecadação e contribuição de impostos. Mas, para outros,
principalmente para os pequenos empresários, essa legislação trouxe
grande dificuldade e até prejuízos quanto à sua conta financeira,
particularmente no que diz respeito aos recolhimentos feitos pelo
Fundese, Cofins e outros impostos federais. Sabemos também que
essa matéria não é pertinente à nossa causa nem ao Parlamento, mas
considero importante debatermos o assunto, pois temos contribuições
sérias a fazer. Inúmeras ações estão sendo impetradas em
decorrência dessa lei complementar, que tem trazido aos pequenos
empresários prejuízos para a continuação dos seus negócios. Falo
isso pelo nosso Sul de Minas. Para lá essa nova legislação tem sido
um desastre: os pequenos empresários não têm condições de ficar no
Super Simples nem de aderir a outro programa estabelecido pelo
governo federal. Estamos convidando várias autoridades tributaristas,
que, com certeza, tendo em vista as ações que estão sendo
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desaguadas em Brasília, poderão contribuir. Sei perfeitamente que a
Secretaria de Fazenda foi contra os ditames dessa lei, pois hoje o
pequeno empresário não tem como sobreviver. O que acontecerá? O
pequeno empresário cairá na informalidade, pois não terá como
recolher mais impostos. O objetivo foi importante, mas essa lei trouxe
grande prejuízo aos nossos pequenos empresários. Esse é o nosso
questionamento. Todos os Deputados contam com as suas bases,
portanto já foram convocados a participar dessa discussão. Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero também convidá-los para a
reunião especial em homenagem ao centenário de Sinhá Moreira, que
foi a maior empreendedora no ramo de eletroeletrônico na nossa
região do Sul de Minas, notadamente no Vale da Eletrônica. Gostaria,
em meu nome e no do Deputado Federal Bilac Pinto, de convidar a
todos a participar desse importante momento. O Sul de Minas muito
deve a essa grande empreendedora do setor do Vale da Eletrônica e
de Minas Gerais. Portanto, deixo o convite para que todos participem
dessa reunião especial, segunda-feira, às 20 horas. Muito obrigado.

Correspondência
- O Deputado Bráulio Braz, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte

correspondência:
OFÍCIO Nº 1/2007

Da Comissão de Justiça, encaminhando o projeto de lei que se
segue, resultante do desmembramento do Projeto de Lei
Complementar nº 29/2007, do Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 1.658/2007
Fixa o subsídio dos membros da Defensoria Pública do Estado e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O subsídio dos membros da Defensoria Pública é o fixado

no Anexo I desta lei, a partir de 1º de setembro de 2007.
§ 1º - O Defensor Público Substituto em exercício na data da

publicação desta lei será retribuído com o subsídio de Defensor
Público de Classe I estável.

§ 2º - O Defensor Público que ingressar na carreira após a data da
publicação desta lei será retribuído, durante o período de estágio
probatório, com o subsídio de Defensor Público de Classe I não
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estável.
Art. 2º - O subsídio do Defensor Público-Geral, do Subdefensor

Público-Geral e do Corregedor-Geral é o fixado no Anexo II desta lei,
a partir de 1º de setembro de 2007.

Art. 3º - A fixação do subsídio de que trata esta lei 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 título de vantagem
pessoal nominalmente identificada.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos financeiros a 1º de setembro de 2007.

* -  A tabela referente ao Anexo I (a que se refere o art. 1º da Lei n° ,
de de de 2007) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6.10.2007.

* -  A tabela referente ao Anexo II (a que se refere o art. 2º da Lei
n°, de de de 2007) foi publicada no “Diário do Legi slativo” de
6.10.2007.

Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais.
- 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.

OFÍCIOS
Do Sr. Júlio Delgado, Deputado Federal, acusando recebimento do

Requerimento nº 989/2007, do Deputado Eros Biondini e outros.
Do Sr. Valter Luiz Cardeal de Souza, Presidente em exercício da

Eletrobrás, prestando informações relativas ao Requerimento nº
852/2007, da Comissão de Assuntos Municipais.

Do Sr. Oswaldo Borges da Costa Filho, Diretor-Presidente da
Codemig, prestando informações relativas ao Requerimento nº
1.043/2007, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG,
encaminhando, em atenção a pedido de diligência da Comissão de
Justiça, nota técnica relativa ao Projeto de Lei nº 1.509/2007. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.509/2007.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
prestando informações em atenção a pedido de diligência da
Comissão de Justiça relativo ao Projeto de Lei nº 1.487/2007. (-
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Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.487/2007.)
Do Sr. Renato Antônio Boechat de Araújo Magalhães, Promotor de

Justiça, prestando informações sobre o Requerimento nº 1.140/2007,
da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Roberto Messias Franco, Diretor de Licenciamento Ambiental
do Ibama, prestando informações sobre o Requerimento nº 865/2007,
do Deputado Wander Borges.

Do Sr. Décio Freire, prestando informações sobre requerimento da
Comissão de Direitos Humanos encaminhado pelo Ofício nº
1.877/2007/SGM.

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 1.659/2007
Declara de utilidade pública o Hospital São Vicente de Malacacheta,

com sede no Município de Malacacheta.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Hospital São Vicente

de Malacacheta, com sede no Município de Malacacheta.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de outubro de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: O Hospital São Vicente de Malacacheta, com sede no

Município de Malacacheta, é uma entidade civil, sem fins lucrativos,
que visa prestar assistência aos que necessitam de seus serviços
oferecendo assistência hospitalar, consultas médicas e medicamentos
gratuitos a doentes destituídos de recursos, sem distinção de raça,
cor, sexo, ou religião. Com duração indeterminada, a entidade
encontra-se em pleno e regular funcionamento desde 7/6/48, sendo a
sua Diretoria composta por pessoas idôneas e de ilibada conduta
social, que não recebem remuneração pela sua atuação.

O processo, que tem por objetivo a declaração de utilidade pública
da referida entidade, encontra-se legalmente amparado e obedece às
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exigências da Lei nº 12.972, de 27/7/98.
Considerando-se a importância do trabalho desenvolvido pela

entidade nas áreas social e de saúde, espero contar com o apoio dos
nobres pares para a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI 1.660/2007
Estabelece normas de mensuração de tarifas horárias em

estacionamento de veículos e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os estabelecimentos que exploram serviço de

estacionamento de veículos ficam obrigados a cobrar de forma
fracionada e manter relógios visíveis ao consumidor na portaria de
entrada e de saída.

Art. 2º - O descompasso entre os respectivos cronômetros isenta o
consumidor de quaisquer pagamentos.

Art. 3º - Os estabelecimentos referidos no art. 1º terão que tomar
como fração, para fins de cobrança, o tempo de quinze minutos.

Parágrafo único - O valor cobrado na fração inicial - primeiros quinze
minutos - terá de ser o mesmo nas frações subsequentes e,
obrigatoriamente, representar parcela aritmética ao custo da hora
integral.

Art. 4º - Os estabelecimentos de que trata o art. 1º são obrigados a
afixar placa, com dimensão de, no mínimo, um metro quadrado, em
local próximo à entrada, com valores devidos por permanência de
quinze minutos, trinta minutos, quarenta e cinco minutos e uma hora.

Art. 5º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator
às seguintes penalidades:

I - advertência;
II - multa;
III - duplicação do valor da multa, em caso de reincidência;
Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de

sessenta dias a contar da data de sua publicação.
Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de outubro de 2007.
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Célio Moreira
Justificação: A razão de ser desta proposição é o verdadeiro

absurdo verificado em alguns estabelecimentos que exploram o
serviço de estacionamento de veículos. Quando da cobrança, fixam
preços com base sempre em períodos de uma hora ou mais, sem
permitirem nenhum fracionamento desses períodos, notadamente
ferindo o Código de Defesa do Consumidor.

Vejamos o que preceituam alguns artigos da Lei nº 8.078, de
11/9/90, conhecida popularmente como Código de Defesa do
Consumidor.

Art. 4º - A Política Nacional das Relações de Consumo tem por
objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o
respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus
interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem
como a transparência e harmonia das relações de consumo,
atendidos os seguintes princípios:

I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de
consumo;

II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente o
consumidor:

(...)
Art. 6º - São direitos básicos do consumidor:
IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos

comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e
cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e
serviços;

Vemos, portanto, que não existe nenhum amparo legal para que
estacionamentos cobrem, por exemplo, o valor correspondente a todo
um período (às vezes de uma hora ou mais), quando o consumidor
utiliza-se do serviço por apenas alguns minutos, ou quando extrapola
em pouco o tempo correspondente a um período completo. É uma
prática ilegal.

Faz-se necessário regulamentar a forma de mensuração de tarifas
em estacionamento de veículos, com o intuito de coibir a prática
abusiva que vem ocorrendo por alguns estabelecimentos.

Importante salientar que alguns Municípios já possuem lei
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regulamentando a respectiva matéria. Entretanto, faz-se necessário
torná-la válida em âmbito estadual. Ademais, tal proposição é
plenamente constitucional, pois, conforme o art. 24, V da Constituição
da República, é competência concorrente entre a União, os Estados e
Distrito Federal legislar sobre consumo.

Pelos motivos expostos conto com o apoio dos nobres pares para
aprovação deste projeto que tem como objetivo garantir os direitos
dos cidadãos consumidores do respectivo serviço em nosso Estado.

- 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 1.661/2007
Institui o dia 24 de maio como Dia Estadual do Cigano.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual do Cigano, a ser celebrado,

anualmente, no dia 24 de maio, em todo o Estado de Minas Gerais.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de outubro de 2007.
Elisa Costa - Carlin Moura.
Justificação: Os ciganos são um povo cuja natureza nômade dataria

de 4 mil anos, a partir da expulsão e diáspora de um povo originário
de territórios localizados onde hoje ficam a Índia e o Paquistão.
Estigmatizados desde então por alcunhas pejorativas, disseminaram-
se pela Ásia, Europa e pelo chamado Novo Mundo, espalhando,
também, o fascínio por valores como exotismo, musicalidade, dons
artísticos e sensualidade. No Brasil, as primeiras levas teriam
aportado em 1574, quando ciganos ibéricos ditos “calon”, expulsos de
Portugal e Espanha, passaram a ser desterrados para a então colônia
portuguesa, misturando-se, aqui, com o índio e o negro.

São três etnias majoritárias no Brasil, e que têm encontrado grandes
dificuldades na sua inclusão social: os Calon, os Rom e os Sinti, que
diferem entre si por hábitos como maior ou menor grau de
sedentarismo. O Brasil ainda não dispõe de uma política pública pró-
ciganos nem leis que tratem especificamente das minorias ciganas.
Oficialmente, os Rom, os Sinti e os Calon nem sequer são
considerados minorias étnicas.
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Inúmeras personalidades mundiais têm origem cigana, muitas vezes
desconhecida do público. Podemos lembrar Cecília Meirelles, Vicente
Celestino, Fagner, Zé Rodrix, Sidney Magal, Benito di Paula, Zilka
Salaberry, o trapalhão Dedé Santana, o palhaço Carequinha, Federico
García Lorca, Charles Chaplin, Rita Hayworth, Yul Brinner, Charles
Bronson, Cary Grant, Pacco de Lucia, Mercedes Sosa, Elvis Presly,
Julio Iglesias, Placido Domingo, além de nosso ex-Presidente
Juscelino Kubitschek, o que faz do Brasil o único país do mundo onde
um cigano foi eleito Presidente da República.

O Presidente Juscelino Kubitschek nasceu em 1902, em
Diamantina, e era descendente de ciganos. O bisavô materno de JK
(tcheco cigano) desembarcou no Brasil em 1830. Juscelino só falava
sobre ciganos na presença de outros ciganos. Sempre simpático e
elegante, era um cigano de corpo e alma. Boêmio, amante da comida,
gostava de música, violão, dança e mulheres. É compreensível que
tenha ocultado sua ascendência devido ao estigma que os ciganos
sofreram por muitos anos. Em muitos países, "ser cigano" denotava
um aspecto negativo e em muito lugares era considerado crime,
levando à pena de morte. Nunca é demais lembrar que mais de 500
mil ciganos foram exterminados pelos nazistas.

Em Brasília, realizou-se, no período de 30/6 a 2/7/2005, a 1ª
Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial. A delegação
cigana compareceu com 25 representantes, que se diluíram numa
população flutuante de cerca de 6 mil participantes, constituindo
quase uma “minoria entre minorias”. Mas a presença da delegação
cigana numa conferência promovida pelo governo Lula, via Secretaria
Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial - Seppir -, já é
um sinal de que a população cigana do Brasil pode estar vivendo um
processo inédito de descoberta e auto-afirmação.

Outro sinal claro desse processo de desmarginalização: o principal
porta-voz cigano na Conferência, Cláudio Iovanovitchi é, além de
integrante da Seppir, o Presidente da Associação de Preservação da
Cultura Cigana - Apreci -, que há pouco começou a se articular no
Paraná e já tem sedes em São Paulo e no Rio Grande do Sul.
Politicamente, ele encara o “apartheid” cigano como uma modalidade
de preconceito racial: “Discriminação racial não acaba por lei ou
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decreto, só por geração de conhecimento. É preciso entender o outro,
se colocar no lugar do outro”.

A epopéia dos ciganos costuma ser pouco abordada publicamente
pela sociedade. Em termos históricos, é nebulosa e em geral mal
documentada, em parte porque seus dialetos não têm registro escrito,
o que para alguns ciganos significa, paradoxalmente, trunfo de
preservação de uma identidade fechada e exclusiva. “O dialeto é
nossa arma. Não existe a língua escrita”, diz o delegado ambiental e
estudante de direito Farde Estephano Vichil, 38 anos, cigano rom, de
ascendência iugoslava, que preside a Apreci de São Paulo.

“Há ciganos que montam mansões, mas continuam viajando para
todo canto. Para o cigano, a casa não é o ‘lar, doce lar’, mas sim um
investimento”, complementa Iovanovitchi. Zé Rodrix colabora com
outra história: “Há ruas inteiras em bairros nobres onde só moram
ciganos. A grande marca é o fato de as torneiras e maçanetas das
casas serem de ouro maciço, para que possam ser levadas em caso
de fuga emergencial”. A acumulação de riqueza em ouro é outro mito
fortemente ligado à cultura cigana, perpetuado talvez pela aversão a
valores capitalistas como contas bancárias.

Outro aspecto interessante da cultura cigano é o chamado Cris
Romani, um conselho de anciões que se reúnem para resolver as
pendengas surgidas entre as famílias. A Cris Romani é o tribunal, a lei
dos ciganos. Os mais velhos decidem porque, para os ciganos, os
idosos não são incômodo, são bibliotecas, fonte de informação e
veneração. Já as crianças são a sua perpetuação. Por essa razão,
nunca vemos velhos ciganos num asilo ou crianças ciganas no
orfanato. E ainda, dizem os ciganos, não há entre eles um único caso
de cigano que use drogas ou que tenha aids.

Em 26/1/2006, o Presidente Lula, sensível à questão cigana, criou o
Grupo de Trabalho de Políticas Públicas para a Cultura Cigana,
vinculado ao Ministério da Cultura, integrado pelos seguintes órgãos e
entidades: Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural,
Secretaria de Articulação Institucional, Departamento de Patrimônio
Imaterial do Iphan, Núcleo de Estudos Ciganos, Pastoral dos Povos
Nômades; Centro de Cultura Cigana, Associação de Preservação da
Cultura Cigana - Apreci. Esse grupo de trabalho tem como objetivo
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indicar políticas públicas específicas para os povos ciganos. Assim,
com o reconhecimento das manifestações tradicionais e a inclusão do
dia 24 de maio no calendário civil Brasileiro como Dia Nacional do
Cigano, afirmam-se as intenções de efetivação de ações por parte do
governo federal.

O decreto de 25/5/2006 institui o Dia Nacional do Cigano a ser
comemorado no dia 24 de maio de cada ano. Publicado no diário
oficial de 26/5/2006, o decreto entrou em vigor no ato de sua
publicação. As Secretarias Especiais de Políticas de Promoção da
Igualdade Racial e dos Direitos Humanos da Presidência da República
apoiarão as medidas a serem adotadas para a comemoração do Dia
Nacional do Cigano.

O Deputado Biel Rocha iniciou, na legislatura passada, esse
movimento em busca da legitimação de diretrizes e políticas públicas
estaduais de combate à discriminação racial, mas que não chegou a
prosperar. Apresentamos agora esta proposta, em nome da Frente
Parlamentar de Promoção da Igualdade Racial, de criação do Dia
Estadual do Cigano não somente com intuito comemorativo, mas,
sobretudo, a fim de que possamos fazer uma reflexão para resgatar a
história e a cidadania desta etnia, sugerir e adotar ações concretas
que visem à sua inclusão social, além de divulgar e preservar muitos
aspectos da cultura cigana, colaborando com o fim do preconceito
contra este povo.

O dia escolhido foi o dia 24 de maio, pois é quando se comemora o
Dia de Santa Sara Kali, considerada padroeira do povo cigano e
protetora da gravidez.

E, como diz o cigano Iovanovitchi, “o que nós reivindicamos é
essencialmente cidadania. Queremos que a sociedade saiba que
somos diferentes, mas que nossas diferenças não sejam entendidas
como desigualdades”.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Direitos
Humanos para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.662/2007
Dispõe sobre o direito de as crianças ciganas se matricularem em

qualquer escola pública.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica assegurado às crianças de origem cigana o direito de

se matricularem em qualquer escola pública de Ensino Fundamental
do Estado de Minas Gerais, independentemente de vaga, estágio do
período letivo, exigência de permanência mínima ou apresentação de
registro de nascimento.

Art. 2º - A Certidão de Nascimento, quando não existente, será
substituída pela declaração dos pais ou responsáveis pela criança,
atestando sua idade.

§ 1º - A criança será acolhida em ano correspondente à sua idade,
independentemente de realização de provas para avaliar seu grau de
aprendizado anterior.

§ 2º - Os pais ou responsáveis serão orientados a efetivarem o
registro oficial da criança.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de outubro de 2007.
Elisa Costa - Carlin Moura.
Justificação: O art. 215 da Constituição Federal, determina que "o

Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e
acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a
valorização e a difusão das manifestações culturais"; e que "o Estado
protegerá as manifestações populares, indígenas e afro-brasileiras, e
as de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional”.

Os ciganos são um povo cuja natureza nômade dataria de 4 mil
anos, a partir da expulsão e diáspora de um povo originário dos
territórios onde hoje ficam a Índia e o Paquistão. Estigmatizados
desde então por alcunhas pejorativas, disseminaram-se pela Ásia,
Europa e pelo chamado Novo Mundo, espalhando, também, o fascínio
por valores como exotismo, musicalidade, dons artísticos e
sensualidade.

São três etnias majoritárias no Brasil, e que têm encontrado grandes
dificuldades na sua inclusão social: os “Calon”, os “Rom” e os “Sinti”,
que diferem entre si por hábitos como maior ou menor grau de
sedentarismo. O Brasil ainda não dispõe de uma política pública pró-
ciganos, nem leis que tratem especificamente das minorias ciganas.
Oficialmente, os Rom, os Sinti e os Calon nem sequer são
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considerados minorias étnicas.
As principais reivindicações em torno das quais se condensam

alguns dos problemas mais profundos dos ciganos são cidadania,
educação, endereço. Devido a uma mistura explosiva de
marginalização por parte da sociedade e acomodação interna em
virtude do nomadismo e da vida precária, muitos ciganos nem sequer
providenciam registro civil de suas crianças, que ficam sem acesso à
educação básica, ao atendimento hospitalar, à cidadania, enfim.
Segundo o Centro de Cultura Cigana, numa população de 432.503
ciganos no Estado, 26,85%, ou seja, 116.127, não possuem registro
de nascimento, o que reforça a importância de se adotarem medidas
que propiciem a inclusão desta parcela significativa da população
mineira.

A criação da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da
Igualdade Racial - Seppir -, foi um passo importante para impulsionar
a discussão sobre a necessária inclusão social das minorias e,
principalmente, implementar medidas que promovam de forma ativa a
superação dos entraves de ordem burocrática ou cultural que
dificultam esta inclusão.

Entretanto, apesar da consciência da necessidade de preservação e
inclusão da cultura cigana, a questão da escolaridade das crianças
continua pendente, já que a maioria das escolas públicas não
matricula crianças sem certidão de nascimento.

Foi com o objetivo de superar este entrave burocrático enfrentado
pela famílias ciganas para matricularem suas crianças nas escolas
públicas, que o Deputado Biel Rocha idealizou este projeto de lei, a
pedido de comunidades ciganas, o qual, por dificuldades internas, não
tramitou na legislatura passada, o que nos leva a apresentá-lo nesta
oportunidade, em nome da Frente Parlamentar de Promoção da
Igualdade Racial.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação
para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.663/2007
Altera o art. 1º da Lei nº 16.715, de 17 de maio de 2007, que declara

de utilidade pública a Associação de Voluntários no Apoio a Pacientes
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com Câncer - Projeto Presente, com sede no Município de Montes
Claros.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 16.715, de 17 de maio de 2007, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Padre

Tiãozinho de Apoio a Pacientes com Câncer - Projeto Presente, com
sede no Município de Montes Claros.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de outubro de 2007.
Carlos Pimenta
Justificação: A Lei nº 16.715, de 17/5/2007, declara de utilidade

pública a Associação de Voluntários no Apoio a Pacientes com
Câncer - Projeto Presente, com sede no Município de Montes Claros.
Entretanto, em reunião realizada em 20/8/2007, a assembléia geral da
entidade aprovou a alteração de seu nome para Associação Padre
Tiãozinho de Apoio a Pacientes com Câncer – Projeto Presente.

Cabe informar que a Associação continua tendo por finalidade
prestar auxílio material e moral a toda e qualquer pessoa portadora de
câncer, em especial aos mais carentes. Além disso, seu estatuto
estabelece, no art. 28, que seus Diretores e Conselheiros não são
remunerados pelas atividades que exercem e, no art. 32, que, no caso
de dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição
congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou
a entidade pública.

Com o objetivo de regularizar a documentação da entidade, conto
com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.664/2007
Dispõe sobre recursos recebidos em doação pelo Estado, por

intermédio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e
Política Urbana - Sedru -, destinados ao desenvolvimento da Região
Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - A utilização dos recursos destinados pela organização não
governamental internacional Cities Alliance, por intermédio do Banco
Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento - Bird -, ao Estado,
representado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional
e Política Urbana - Sedru -, obedecerá ao disposto nesta lei.

Parágrafo único - Os recursos de que trata este artigo, no montante
de US$100.000,00 (cem mil dólares americanos), convertidos em
moeda nacional, destinam-se à elaboração de estudos e projetos de
desenvolvimento urbano da Região Metropolitana de Belo Horizonte -
RMBH -, visando ao seu crescimento econômico e à redução da
pobreza e das desigualdades sociais.

Art. 2º - A Sedru, autorizada por esta lei, utilizará os recursos para o
pagamento, a partir de 22 de janeiro de 2008, de despesas contraídas
até 31 de dezembro de 2007.

Art. 3º - A Sedru submeterá os demonstrativos financeiros da
utilização dos recursos de que trata esta lei a uma auditoria
independente, que atenda aos padrões de contabilidade aplicados de
forma consistente e aceitável pelo Bird.

§ 1° - A auditoria dos demonstrativos financeiros d eve abranger todo
o período de utilização dos recursos.

§ 2° - O relatório final da auditoria será encaminh ado ao Bird no
prazo de seis meses contados do término dos pagamentos realizados
com os recursos.

Art. 4º - O recebimento e a utilização, nos termos autorizados por
esta lei, dos recursos destinados ao Estado sob a forma de doação,
não implicarão ônus ou contrapartida contratual de investimentos por
parte do Estado.

Art. 5º - A Sedru encaminhará ao Secretariado da Cities Alliance, até
o dia 15 de fevereiro de 2008, relatório com a síntese das atividades
financiadas pelos recursos doados e a descrição dos resultados
alcançados.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de outubro de 2007.
João Leite
Justificação: O Banco Internacional para a Reconstrução e o

Desenvolvimento - Bird -, em abril de 2007, aprovou a liberação de
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recursos da ordem de US$100.000,00 para a implementação de
ações de desenvolvimento econômico e de redução da pobreza na
Região Metropolitana de Belo Horizonte. Trata-se de uma
transferência na modalidade de doação, que, portanto, não implica em
nenhuma contrapartida ou ônus financeiro para o Estado. Entretanto,
a prévia autorização legislativa para o recebimento e utilização dos
recursos, ainda que não prevista expressamente no texto
constitucional mineiro, constitui um requisito contratualmente exigido
pelo organismo internacional para finalização do acordo. Isso significa,
de certa forma, um reconhecimento, pelo Bird, da importância do
acompanhamento do processo por parte dos representantes do povo.
Dados os prazos exíguos para a finalização do acordo, os quais
expiram em meados do mês corrente, solicitamos aos nossos ilustres
colegas a colaboração para que o projeto seja aprovado no menor
tempo possível.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Nº 1.247/2007, do Deputado Djalma Diniz, em que solicita seja

formulado apelo ao Prefeito Municipal de Santa Luzia com vistas à
implantação de semáforos nesse Município. (- À Comissão de
Transporte.)

Nº 1.248/2007, da Deputada Maria Lúcia Mendonça, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Abrigo Santa Helena de
Juiz de Fora por ocasião de seus 92 anos de fundação.

Nº 1.249/2007, da Deputada Maria Lúcia Mendonça, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a Obra Unida Lar São
Vicente de Paulo pelos seus 27 anos de fundação. (- Distribuídos à
Comissão do Trabalho.)

Nº 1.250/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Procurador-Geral de Justiça com vistas à
instalação de mais uma Promotoria de Justiça junto à Vara de
Execuções Criminais na Comarca de Ribeirão das Neves e ao
aumento do número de técnicos e de funcionários administrativos. (- À
Comissão de Administração Pública.)
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Nº 1.251/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Coordenador do CAO - DH com vistas a que
envie a esta Comissão cópia do pedido de verificação de
constitucionalidade do Programa de Organização Prisional - POP - da
Secretaria de Defesa Social, endereçado ao setor de controle de
constitucionalidade do Ministério Público do Estado. (- À Mesa da
Assembléia.)

Nº 1.252/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Secretário de Defesa Social com vistas a que
sejam tomadas providências para a liberação de verba no valor de
R$300.000,00, destinada à construção da Apac Feminina do
Município de Nova Lima. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.253/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Subsecretário de Administração Prisional da
Secretaria de Defesa Social com vistas a que sejam tomadas
providências para a transferência de ex-policiais e de ex-agentes
penitenciários, que se encontram cumprindo pena no Presídio Antônio
Dutra Ladeira, para a Penitenciária Nelson Hungria, em função do
risco de agressões a que estão expostos.

Nº 1.254/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Chefe de Polícia Civil do Estado com vistas a
que sejam tomadas providências para agilização das investigações
relativas ao inquérito que apura a morte de Jacy Pereira Costa.

Nº 1.255/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Ministério Público Estadual e à Defensoria
Pública do Estado com vistas a que acompanhem os processos
0024.06.176.922-0 e 0024.06.183.129-3, em que figura como
indiciada a Sra. Florípedes Barbosa Campregher.

Nº 1.256/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Subsecretário de Administração Prisional da
Secretaria de Defesa Social com vistas a que se investiguem os
possíveis maus-tratos e o tratamento diferenciado de presos dos
pavilhões 4, 5 e 6 do Anexo II do Presídio Antônio Dutra Ladeira.

Nº 1.257/2007, do Deputado Irani Barbosa, em que solicita seja
enviado ao Presidente da Cohab pedido de informações sobre o
convênio estabelecido, na década de 80, entre a Prefeitura Municipal
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de Belo Horizonte, a Cohab e o governo do Estado, o qual tinha como
objeto a construção de casas no Bairro Palmital para os retirados do
Perrela e outras vilas. (- À Mesa da Assembléia.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Turismo, de Fiscalização Financeira, de Administração Pública, do
Trabalho e de Assuntos Municipais e do Deputado Elmiro Nascimento.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, público que nos assiste pela TV Assembléia,
visitantes das galerias, ocupamos a tribuna nesta tarde para
novamente expressar nossa angústia e preocupação com os rumos
que as coisas estão tomando neste país. No nosso entendimento, a
impunidade vem grassando no Brasil. Infelizmente, os exemplos que
temos acompanhado pela imprensa, em especial a televisiva e a
escrita, cada vez mais nos preocupam.

Recentemente, tivemos um fato no Estado de São Paulo. Foi
publicada uma matéria no “Estado de Minas” em 27/9/2007: “Maníaco
já teria sido visto”. Segundo a reportagem o homem acusado de matar
os irmãos Josenildo José de Oliveira, de 13 anos, e Francisco de
Oliveira Neto, de 15 anos - o maníaco do Estado de São Paulo -, foi
preso pela polícia, e descobriram que havia mais outras 17 vítimas
dele.

A nossa grande preocupação, Deputada Rosângela Reis, é com a
família dessas vítimas. Como fica uma família que teve dois irmãos,
um de 13 e outro de 15, assassinados por um maníaco e que,
posteriormente, toma conhecimento de que ele saiu de seu lugar de
internação por deliberação judicial, atestado por médicos especialistas
da área? Ressalto que 17 pessoas foram vítimas desse monstro.

No Brasil, infelizmente, isso acontece. Ainda ontem, ocupava esta
tribuna para falar do garoto João Hélio, que foi arrastado por cerca de
17 quarteirões por marginais do Rio de Janeiro, e para fazer
referência à situação sombria que abalou o Estado de São Paulo
durante 40 dias, quando a organização criminosa PCC, ou Primeiro
Comando da Capital, fez o que bem entendeu lá.
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Por outro lado, vemos muitos daqueles que operam o direito, que
operam o dia-a-dia da política e que discutem matérias e temas como
esse, de certa forma, dizer que, no Brasil, as penas são severas e que
muitos presos precisam de um tratamento melhor, mais adequado. E
assistimos, cada vez mais, ao aumento da impunidade. Cada vez
mais criminosos como esse e determinados traficantes vêm
arrebentando e esfacelando a comunidade, por meio do tráfico de
drogas. Entretanto, essas pessoas recebem uma pena pequena e
logo estão novamente nas ruas cometendo novos delitos.

Já disse aqui e direi novamente: no Brasil, a Constituição Federal
não permite pena acima de 30 anos de prisão, nem de banimento,
nem cruel, nem de morte, nem prisão perpétua, ou seja, a pena
máxima é de 30 anos. Mas sei que até hoje a Sra. Jocélia Brandão
ainda sente a dor que carrega - e carregará eternamente - pela perda
da filha Míriam Brandão, criança de 5 anos que foi seqüestrada,
violentada sexualmente, assassinada covardemente, queimada e
enterrada no fundo do quintal dos irmãos Wellington e William.

Esse fato aconteceu no Bairro Dona Clara, região Leste de Belo
Horizonte.

Se a minha memória não está falha, naquela época, em 1992, ainda
estávamos no combate ao crime, no comando de uma viatura da
Rotam, quando os fatos aconteceram. O crime não só chocou toda a
família, o bairro, Belo Horizonte, mas também a nós, policiais
experientes e acostumados a lidar com a dor e a perda de vítimas
quando esses fatos aparecem pela televisão e pelos jornais.

Em 1992, um crime mais do que hediondo, porque seqüestraram
uma criança de 5 anos, violentaram-na sexualmente, mataram-na,
queimaram-na e enterraram as cinzas no fundo do quintal. Parece que
era pouca a monstruosidade. Eles foram apenados, condenados, já
cumpriram parte da pena e já estão soltos. Já estão novamente no
convívio com a sociedade.

Essa é a reflexão que trazemos à tribuna desta Casa para dizer que,
infelizmente, cada vez mais os criminosos têm ganhado as ruas, pela
falta de punição, pela falta de uma certa severidade proporcional à
prática do tipo do delito. Não estamos aqui querendo aumentar a pena
do cidadão que praticou um pequeno furto, do cidadão que praticou o
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chamado crime de pequena monta, ou crime de bagatela, como assim
dizem os operadores do direito.

Não podemos admitir que maníacos como esses do Estado de São
Paulo, que cometem esses delitos, voltem às ruas. Por uma
insensibilidade e irresponsabilidade na Comarca de São Paulo, nessa
cidade autoridades permitiram que aquele moço voltasse às ruas.
Aqui, em Minas Gerais, já está sendo anunciado que, daqui a pouco,
os assassinos do Promotor Francisco José Lins do Rego, que foi
covardemente assassinado, que já cumpriram parte da pena, estarão
ganhando as ruas novamente. Ainda encontramos autoridades,
advogados, Deputados, Vereadores, Juízes e Promotores que dizem
que no Brasil a pena é severa, que aqui tem punição. Mas, repito,
daqui a pouco os assassinos do Promotor Francisco José Lins do
Rego estarão à solta novamente.

Chamamos a atenção, Sr. Presidente, Srs. Deputados, para que
haja uma tomada de consciência, para que, realmente, o aparato da
Justiça Criminal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Ministério Público, o
Judiciário e o sistema prisional não venham a cometer erros da forma
como foram cometidos no Estado de São Paulo, com esse maníaco
que, certamente, deixou 17 famílias completamente esfaceladas. Em
Minas Gerais, de janeiro de 2003 até o presente momento, mais de
120 policiais já morreram no combate ao crime - em quase cinco anos
apenas, mais de 120 servidores da área de segurança. Aí, ao
julgamento, o cidadão é apenado por 20 anos, Deputado Getúlio
Neiva.

Mas hoje, por recente decisão do STF, até mesmo por crime
hediondo o cidadão vai cumprir dois quintos da pena. Vinte anos de
pena. O cidadão pensa: “Nossa, que pena severa, que pena
rigorosa!”. O criminoso cumpre apenas dois quintos, 8 anos, e recebe
a progressão de regime. Passa um pouco, volta a matar. Depois de ter
matado um, mata cinco; depois de estuprar uma, estupra 10 mulheres.
Não faz nenhuma diferença porque o criminoso não vai cumprir mais
de 30 anos. Este é o Brasil. E pasme, Deputado Getúlio Neiva, o que
mais me entristece, o que mais entristece o cidadão que nos está
ouvindo, as pessoas de bem, honradas, o cidadão que sai de casa de
madrugada com a marmita debaixo do braço, que vai pegar o ônibus
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cheio, pode ser vítima desse bandido. E esse bandido está melhor na
penitenciária que esse cidadão que está dando duro para ganhar
R$380,00 por mês e que está firme acreditando na Justiça,
acreditando no Parlamento, no Judiciário, no Ministério Público, no
sistema prisional. Mas hoje, na verdade, o que estamos assistindo é
autoridades passando a mão na cabeça de preso. São muitas
autoridades do Legislativo, do Ministério Público, do Judiciário, do
sistema prisional e de ONGs passando a mão na cabeça de
criminosos.

Fico pensando, Deputado Getúlio Neiva, como estará o lado
psicológico da D. Jocélia Brandão, que teve a filhinha de 5 anos
covardemente estuprada, assassinada e queimada por dois
criminosos que já estão nas ruas. Essa é nossa reflexão.

Ocupo a tribuna nesta tarde para dizer que, infelizmente, temos
pessoas que defendem exatamente o lado contrário, o lado que não
deveria ser defendido. No Brasil costumam dizer que as penas são
severas. Aqueles que operam o direito sabem que a pena, para
alcançar seu objetivo, deve passar por três pontos: ela deve ser
célere, severa e certa. No Brasil, temos dificuldades de passar pelos
três pontos. E a bandidagem continua solta.

Apenas para ilustrar nossa fala, vou ler matéria publicada pelo jornal
“O Tempo” no dia 30 de setembro: “Um preso com uma vasta ficha
policial, acusado de assalto, roubo, furto, formação de quadrilha, foi
resgatado na cidade de Muzambinho, Sul de Minas, na manhã deste
domingo. A ação foi obra de pelo menos três homens que estavam
fortemente armados e chegaram à delegacia encapuzados.” Segundo
informações da Polícia Civil, o Carcereiro é um homem de 54 anos,
que não é policial, é Carcereiro “ad hoc”. Já denunciamos isso. O
Carcereiro “ad hoc” é servidor da Prefeitura, não tem formação nem
preparo. Nosso Estado está cheio disso. Ele estava desarmado,
tomando conta de 30 presos. Depois de terem algemado o Carcereiro,
trancaram-no, amordaçaram-no com fita adesiva, resgataram o
assaltante, levaram armas e farta munição: oito revólveres, uma
pistola semi-automática, um fuzil AR-15 e uma metralhadora. Isso na
divisa do nosso Estado.

Por fim, quero dizer e fazer aqui um apelo direto ao Dr. Marco
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Antônio Monteiro, Chefe da Polícia Civil deste Estado, da polícia a que
ele tem a honra de pertencer, da polícia que está combatendo o crime
dia e noite, que vem apurar esse resgate: não deixe essas armas nas
mãos desses bandidos. Determine uma equipe de policiais para ficar
dia e noite trabalhando na recuperação dessas armas até sua
recuperação e a prisão do bandido, para que isso sirva de exemplo
para o Sul de Minas, divisa com Estado de São Paulo, para que o
conjunto da sociedade veja a ação policial e tenha tranqüilidade de
continuar morando no nosso Estado, tenha confiança e um pouco de
sossego.

Quero aqui encerrar minhas palavras dizendo que lamento muito
assistir a tantas autoridades passando a mão na cabeça de presos,
enquanto a impunidade vem grassando no nosso país. Muito
obrigado.

* - 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 e servidores desta
Casa, senhores e senhoras que nos acompanham pela TV
Assembléia. O que me traz à tribuna nesta tarde é um fato
preocupante, que a revista “Veja” de 15/8/2007 traz em três páginas.
É um assunto que nos preocupa, dado que estamos em pleno século
XXI e continuamos pensando como os homens da Pré-História, das
cavernas, pensavam. Continuamos imaginando e acreditando que
índio é bicho, não é gente, não é ser humano; que só tem corpo e
alma e não tem espírito.

Quando digo que continuamos acreditando, entenda-se “Fundação
Nacional do Índio, Funai”, e, especialmente, antropólogos da Funai,
que continuam acreditando que índio não é gente, mas bicho.

O Deputado Federal Henrique Afonso, do PT do Acre, encaminhou
um projeto de lei federal pedindo que se acabe com o infanticídio
entre os índios. Gastarei meu tempo nesta tribuna para ler a
reportagem que a “Veja” de 15 de agosto publicou, que faz chorar os
que são sensíveis e preocupados com as causas humanas e
humanitárias. Em apoio a esse projeto de lei que o Deputado
Henrique Afonso encaminhou, estou passando nesta Casa - e já
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conseguimos que quase a totalidade dos Deputados e Deputadas
assinassem - um manifesto que, pediremos ao Deputado Alberto Pinto
Coelho, Presidente desta Casa, seja encaminhado a Brasília.

Os senhores entenderão o porquê da minha iniciativa de pedir aos
colegas que assinassem esse manifesto, que, como disse, já conta
com as assinaturas de quase todos os Deputados; creio que teremos
a assinatura de todos, se houver tempo.

O título da reportagem é: “Crimes na floresta”. (- Lê:) “Muitas tribos
brasileiras ainda matam crianças - e a Funai nada faz para impedir o
infanticídio”.

Senhores e senhoras telespectadores da TV Assembléia, pasmem:
“Para comemorar os seus 12 anos, a menina Hakani pediu a sua mãe
adotiva, Márcia Suzuki, que decorasse a mesa do bolo com figuras do
desenho animado “Happy Feet”. O presente de que ela mais gostou
foi um boneco Mano, protagonista do filme. Mano é um pingüim que
não sabe cantar, ao contrário dos seus companheiros. Em vez de
cantar, dança. Por isso, é rejeitado por seus pais.

A história de Hakani também traz as marcas de uma rejeição.
Nascida em 1995, na tribo dos índios suruuarrás, que vivem semi-
isolados no Sul do Amazonas, Hakani foi condenada à morte quando
completou 2 anos, porque não se desenvolvia no mesmo ritmo das
outras crianças. Escalados para serem os carrascos, seus pais
prepararam o timbó, um veneno obtido a partir da maceração de um
cipó. Porém, em vez de cumprirem a sentença, ingeriram eles
mesmos a substância.

O duplo suicídio enfureceu a tribo, que pressionou o irmão mais
velho de Hakani, Aruaji, então com 15 anos, a cumprir a tarefa. Ele a
atacou com um porrete. Quando a estava enterrando, ouviu-a chorar.
Aruaji abriu a cova e retirou a irmã. Ao ver a cena, Kimaru, um dos
avós, pegou seu arco e flechou a menina entre o ombro e o peito.
Tomado de remorso, o velho suruuarrá também se suicidou com
timbó. A flechada, no entanto, não foi suficiente para matar a menina.
Seus ferimentos foram tratados às escondidas pelo casal de
missionários protestantes Márcia e Edson Suzuki, que tentavam
evangelizar os suruuarrás. Eles apelaram à tribo para que deixasse
Hakani viver. A menina, então, passou a dormir ao relento e a comer
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as sobras que encontrava pelo chão. ‘Era tratada como um bicho’, diz
Márcia. Muito fraca, ela já contava 5 anos quando a tribo autorizou os
missionários a levá-la para o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto,
em São Paulo. Com menos de 7kg, 69cm, Hakani tinha a compleição
de um bebê de 7 meses. Os médicos descobriram que o atraso no
seu desenvolvimento se devia ao hipotireoidismo, um distúrbio
contornável por meio de medicamentos.

Márcia e Edson Suzuki conseguiram adotar a indiazinha. Graças a
seu empenho, o hipotireoidismo foi controlado, mas os maus-tratos e
a desnutrição deixaram seqüelas. Aos 12 anos, Hakani mede
1m20cm, altura equivalente à de uma criança de 7 anos. Como os
suruuarrás a ignoravam, só viria a aprender a falar na convivência
com os brancos. Ela pronunciou as primeiras palavras aos 8 anos.
Hoje tem problemas de dicção, que tenta superar com a ajuda de uma
fonoaudióloga. Um psicólogo recomendou que ela não fosse
matriculada na escola enquanto não estivesse emocionalmente apta a
enfrentar outras crianças. Hakani foi alfabetizada em casa pela mãe
adotiva. Neste ano, o psicólogo autorizou seu ingresso na 2ª série do
ensino fundamental.

A história da adoção é um capítulo à parte. Mostra como o
relativismo pode ser perverso. Logo que retiraram Hakani da aldeia,
os Suzuki solicitaram autorização judicial para adotá-la. O processo
ficou cinco anos emperrado na Justiça do Amazonas, porque o
antropólogo Marcos Farias de Almeida, do Ministério Público, deu um
parecer negativo à adoção. No seu laudo, o antropólogo acusou os
missionários de ameaçarem a cultura suruuarrá ao impedirem o
assassinato de Hakani. Disse que semelhante barbaridade era ‘uma
prática cultural repleta de significados’.

Ao contrário do que acredita o antropólogo Almeida, os índios da
tribo não decidem sempre da mesma forma. Em 2003, a suruuarrá
Muwaji deu à luz uma menina, Iganani, com paralisia cerebral. A
aldeia exigiu que ela fosse morta. Muwaji se negou a executá-la e
conseguiu que a tribo autorizasse seu tratamento em Manaus.
Médicos da Capital amazonense concluíram que o melhor seria
encaminhar Iganani para Brasília. Antes disso, porém, foi necessário
driblar a Funai. O órgão vetou sua transferência com o argumento de
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que um índio isolado não poderia viver na civilização.
Só voltou atrás quando o caso foi denunciado à imprensa. Agora,

Iganani passa três meses por ano em Brasília. Aos 4 anos, consegue
caminhar com o auxílio de um andador. Estaria melhor se a Funai
permitisse que ela morasse continuamente em Brasília. Há dois anos,
os suruuarrás voltaram a enfrentar uma mãe que se recusava a matar
a filha hermafrodita, Tititu. A tribo consentiu que a menina fosse
tratada por brancos. Em São Paulo, ela passou por uma cirurgia
corretora. Sem a anomalia, Tititu foi finalmente aceita pela aldeia.

O infanticídio é comum em determinadas espécies animais. É uma
forma de selecionar os mais aptos. Quando têm gêmeos, os sagüis
matam um dos filhotes. Chimpanzés e gorilas abandonam as crias
defeituosas. Também era uma prática recorrente em civilizações de
séculos atrás. Em Esparta, cidade-Estado da Grécia antiga que
primava pela organização militar de sua sociedade, o infanticídio
servia para eliminar aqueles meninos que não renderiam bons
soldados. Um dos seus mais brilhantes Generais, Leônidas, entrou
para a história por ter liderado a resistência heróica dos Trezentos de
Esparta no desfiladeiro de Termópilas, diante do exército persa, em
480 a.C. Segundo o historiador Heródoto, Leônidas teria sido salvo do
sacrifício, apesar de ter um pequeno defeito em um dos dedos da
mão, porque o sacerdote encarregado da triagem pressentiu o grande
futuro que o bebê teria.

Entre os índios brasileiros, o infanticídio foi sendo abolido à medida
em que se aculturavam. Mas ele resiste, principalmente em tribos
remotas - e com o apoio de antropólogos e a tolerância da Funai. É
praticado por, no mínimo, 13 etnias nacionais. Um dos poucos
levantamentos realizados sobre o assunto é da Fundação Nacional de
Saúde. Ele contabilizou as crianças mortas entre 2004 e 2006 apenas
pelos ianomâmis: foram 201. Mesmos índios mais próximos dos
brancos ainda praticam infanticídio. Os camaiurás, que vivem em
Mato Grosso, adoram exibir o lado mais vistoso de sua cultura. Em
2005, a tribo recebeu dinheiro da BBC para permitir que lutadores de
judô e jiu-jitsu disputassem com seus jovens guerreiros a luta huka-
kuka, parte integrante do ritual do Quarup, em frente às câmeras da
TV inglesa. Um ano antes, porém, sem alarde, os camaiurás
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enterraram vivou o menino Amalé, nascido de uma mãe solteira. Ele
foi desenterrado às escondidas por outra índia, que, depois de muita
insistência, teve permissão dos chefes da tribo para adotá-lo.

Há três meses, o Deputado Henrique Afonso, do PT do Acre,
apresentou um projeto de lei que prevê pena de um ano e seis meses
para o ‘homem branco’ que não intervier para salvar crianças
indígenas condenadas à morte. O projeto classifica a tolerância ao
infanticídio como omissão de socorro e afirma que o argumento de
‘relativismo cultural’ fere o direito à vida, garantido pela Constituição.
‘O Brasil condena a mutilação genital de mulheres na África, mas
permite a violação dos direitos humanos nas aldeias. Aqui, só é crime
infanticídio de branco’, diz Afonso. Ao longo de três semanas, a
revista “Veja” esperou por uma declaração da Funai sobre o projeto do
Deputado e as histórias que aparecem nesta reportagem. A Fundação
não o fez e não justificou sua omissão. Extra-oficialmente, seus
antropólogos apelam para o argumento absurdo da preservação da
cultura indígena. A Funai deveria ouvir a índia Débora Tan Huare, que
representa 165 etnias na Coordenação das Organizações Indígenas
da Amazônia Brasileira: ‘Nossa cultura não é estável, nem é violência
corrigir o que é ruim. Violência é continuar permitindo que crianças
sejam mortas’.”

Portanto, aqui está, Sras. e Srs. Deputadas e Deputados,
telespectadores da TV Assembléia, o relato preocupante desta
reportagem da revista “Veja” de 15/8/2007.

Como eu disse na abertura desta fala, no Brasil ainda estamos
vivendo tempos muitos primitivos, acreditando ainda que índio não é
gente, que índio é bicho e que, portanto, assim deve ser tratado.

Esperamos que esse manifesto de apoio que sai desta Casa em
direção a Brasília some esforços ali para que o Deputado Federal
Afonso Henrique, do PT do Acre, seja bem-sucedido nessa
empreitada de tornar crime a omissão dos brancos em relação aos
crimes cometidos no meio índio em nome de uma cultura, em nome
de uma tradição.

O Deputado Eros Biondini (em aparte) - Deputado Vanderlei
Miranda, aplaudo o pronunciamento de V. Exa., reiterando a
importância de suas palavras e lembrando que hoje é o Dia Estadual
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em Defesa da Vida, conforme lei oriunda de projeto do Deputado
Miguel Martini.

Ao ouvir atentamente suas palavras, sendo que já acompanhava a
matéria por meio de uma xerox que V. Exa. nos passou, percebemos
como a bandeira da defesa da vida não pode ser abaixada. A tentativa
de morte e o infanticídio não são prática só entre os índios ou
daqueles que defendem a cultura indígena. Infelizmente, tramitam no
Congresso Nacional vários projetos de lei que querem a aprovação do
aborto, que querem, de alguma maneira, a legalização do aborto, ou
seja, o assassinato dos seres humanos mais indefesos.

Aplaudo V. Exa. e, ao mesmo tempo, quero ampliar o alcance de
sua voz e de seu pronunciamento, que levanta essa bandeira da vida,
justamente no dia de hoje, Dia de São Francisco, que também é para
nós o Dia Estadual em Defesa da Vida. Parabéns.

O Deputado Vanderlei Miranda - Muito obrigado, Sr. Presidente.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, pessoas que nos acompanham na Casa do povo mineiro
e pela TV Assembléia, hoje, pela manhã, tive a felicidade de estar,
mais uma vez, participando dos trabalhos da Comissão de
Administração Pública, quando votamos e aprovamos o Parecer para
o 1º Turno do Projeto de Lei Complementar nº 29/2007, que
estabelece reajuste para os Defensores Públicos de Minas Gerais.

Mais do que isso, além de reajustar os salários, estabelecendo que,
a partir de então, serão pagos sob a forma de subsídios os
vencimentos dos Defensores Públicos do Estado de Minas Gerais,
também tivemos a felicidade de ver aprovado nesse projeto o
estabelecimento de um novo número de Defensores, ou seja, a
ampliação do número desses profissionais no quadro da Defensoria
Pública de Minas. Desse modo, será possível, o mais rápido possível,
alcançar a meta de, em cada comarca de Minas Gerais, em cada
Município mineiro, termos a presença da Defensoria Pública, a fim de
que a democracia possa, de fato, alcançar a todos.

A base da democracia é o cidadão. Se a pessoa proclama viver num
Estado de Direito, sem que nesse haja os mecanismos de respeito à
vida, como de forma muito veemente acaba de defender o nobre
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Deputado Vanderlei Miranda, assim como, de forma clara, os
mecanismos de respeito ao cidadão e à cidadania, na verdade, essa
democracia proclamada não passa de engodo ou, na prática, não
existe.

Estamos a construir uma democracia no Brasil. Enganam-se
aqueles que pensam que o Brasil é uma democracia plena. Estamos
construindo nossa democracia. Num país onde ainda existe tanta
injustiça, tanta desigualdade social, tanta falta de oportunidade, tanto
desrespeito à lei e ao cidadão, a democracia ainda requer de todos
nós não apenas palavras, mas também atitudes concretas para que
possa, de fato, alcançar a todos.

No início do meu primeiro mandato, ao lado do Deputado João Leite
e de tantos outros colegas, eu já defendia a autonomia orçamentária,
administrativa e financeira da Defensoria Pública. Na época, eu já
dizia que, no meu entendimento, a Defensoria era como um SUS para
a saúde jurídica do cidadão. Nesse caso, a pessoa que não pode
pagar por um atendimento médico terá o direito constitucional ao
atendimento de saúde e, assim, procurará o posto de saúde, ou seja,
o atendimento público. Apesar de todas as dificuldades, esse
mecanismo está disponível ao pobre e ao rico, enfim, a todos os
cidadãos.

Conforme sabemos, o rico pode pagar por um plano de saúde,
enquanto o pobre não tem condições para isso. Todavia, o pobre tem
de ter o direito ao atendimento de saúde.

Ademais, se um cidadão se sente injustiçado, perseguido, se tem
seus direitos prejudicados, se necessita de defesa perante uma
acusação injusta, precisará, então, de um remédio jurídico. Se ele for
rico, contratará um bom advogado. E se ele for pobre? Terá de
procurar o “SUS” do Judiciário, que é a Defensoria Pública. Portanto,
desde o primeiro momento estivemos ao lado dessa causa.

No mandato passado, sentimos alegria ao ver o posicionamento do
Governador Aécio Neves, a quem temos de fazer justiça. Desde o
primeiro momento, houve mobilização dos Defensores. Na época, o
Dr. Glauco era Presidente da Associação dos Defensores Públicos do
Estado de Minas Gerais e a Dra. Marlene era Defensora-Geral. Havia
a mobilização dos Defensores, sim, mas, de outro lado, talvez pela
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primeira vez, havia também um Governador e um Secretário de
Planejamento, Dr. Augusto Anastasia, atual Vice-Governador,
sensíveis à questão e capazes de compreender que o Estado de
Direito se faz com a inclusão de todos os cidadãos. Assim sendo,
entendiam que a Defensoria Pública tinha de ser fortalecida. Diante
disso, o Governador enviou a esta Casa um projeto de lei
estabelecendo a carreira do Defensor Público, dando a devida
independência e autonomia, inclusive orçamentária, à Defensoria
Pública de Minas Gerais.

O Orçamento, que, no início do mandato de Aécio Neves, era de
aproximadamente R$5.000.000,00, passou para algo em torno de dez
vezes mais. Todavia, ainda temos de aumentá-lo.

Antes de conceder aparte ao nobre Deputado Weliton Prado, reitero
que, coroando esse esforço, aprovamos hoje, com muita alegria, na
Comissão de Administração Pública, um aumento nos salários dos
Defensores Públicos. Na verdade, não é o aumento com que
sonhamos, porém ele é significativo. Então, estamos preparando essa
questão para que venha a Plenário, onde, certamente, receberá
aprovação unânime.

O salário inicial de um Defensor Público é de cerca de R$4.000,00.
Enquanto não adquirir sua estabilidade, seu salário inicial passará
para R$6.580,00. No início de carreira, no primeiro degrau, esse valor
será de R$7.000,00. No topo da carreira, o salário será de
R$10.000,00, e, como Defensor-Geral, o Defensor Público receberá
R$12.000,00.

Há sempre a tentação de fazermos uma comparação com as outras
carreiras do Judiciário, o que, aliás, é muito justo. Afinal de contas, a
origem é a mesma: os bancos das escolas de direito. Além do mais,
trata-se de uma carreira que exige dedicação exclusiva, grande
responsabilidade e exposição do servidor que assume a complexa
missão de se expor em embates, nos conflitos do dia-a-dia.
Entretanto, é preciso compreendermos que é de degrau em degrau
que se sobe uma escada. Com certeza, estamos dando um
verdadeiro salto, graças à luta de Defensores, como o atual Defensor-
Geral, Dr. Leopoldo - referi-me à Dra. Marlene, que, antes, era a
Defensora-Geral -, como o Dr. Eduardo, Presidente da Associação
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dos Defensores Públicos do Estado de Minas Gerais e cada um dos
cidadãos que já compreendem a importância da Defensoria.

Costumo dizer que essa instituição tem unanimidade aqui na Casa,
porque aqui não há oposição ou base quando se discute sobre ela.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Quero agradecer,
Deputado Domingos Sávio. É um pouco nessa linha que também vou.
Mas, primeiro, gostaria de parafrasear o poeta: “A vida só vale a pena
se a luta não for pequena”.

No primeiro dia do meu primeiro mandato aqui na Assembléia, ou
melhor, antes de nossa diplomação, deparei com a mobilização dos
Defensores Públicos. Trata-se de uma categoria realmente mobilizada
e unida. Ficaram mais de 100 dias paralisados, de greve. Cumprem
uma função muito nobre, que é defender os mais pobres, com um
compromisso com a dignidade humana e com os projetos de inversão
de prioridades. Defendem as pessoas que às vezes não têm nenhuma
esperança de ter acesso à Justiça. E aí a única esperança vem a ser
o Defensor Público.

Quero reconhecer a luta da categoria, dos servidores. Reconheço
também o empenho desta Casa, inclusive de V. Exa. na Comissão de
Administração Pública. É preciso agilizar a tramitação desse projeto
nas comissões e no Plenário, para votação, para que na próxima folha
de pagamento os Defensores já tenham os salários reajustados.

Na mesma linha em que V. Exa. raciocinou, há hoje um consenso na
Casa pela aprovação do projeto. V. Exa., que é Líder da Maioria e
representa o governo, está imbuído da missão de colocar o projeto
para votação, depois da tramitação nas comissões. Depois de
aprovado o projeto, esperamos que vá, o mais rápido possível, para
que o Governador o sancione. Assim, esperamos que na próxima
folha de pagamento os funcionários já tenham a possibilidade desse
reajuste.

Há um pacto entre o governo e a Oposição, do PT e do PCdoB, para
a aprovação do projeto. Gostaria de parabenizar e dizer que, no que
depender de nossa parte, pode contar, porque contribuiremos para
que o projeto seja aprovado o mais rápido possível, para garantirmos
dignidade para a Defensoria Pública.

O Deputado Domingos Sávio - Agradeço, nobre Deputado Weliton
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Prado, porque isso vem somar-se, de fato, ao nosso pronunciamento.
É esse o espírito que norteia a Casa dos mineiros. Nós podemos e
devemos em alguns momentos ter aqui o bom debate, divergir de
algumas idéias e ter a liberdade de externar os nossos pensamentos,
mas é muito importante que saibamos estar unidos para aquilo que é
essencial para o povo mineiro. Esse é um desses projetos que nos
une de uma forma muito plena e que supera qualquer barreira de
natureza partidária.

Aproveito para destacar que a Assembléia vive neste semestre um
momento muito positivo nesse aspecto. Há poucos dias, tivemos a
alegria de aprovar o projeto de lei que estabeleceu as tabelas de
vencimentos básicos das carreiras dos profissionais de educação.
Isso está repercutindo na vida do professor exatamente esta semana,
quando começam a chegar os contracheques com o valor dos salários
dos professores da rede básica. Muitos professores já terão alegria de
ver um reajuste. Outros terão um reajuste mais significativo a partir de
1º de janeiro, quando terão também um salto positivo. Alguns sairão
de salários de R$400,00 a R$600,00 - uma coisa inaceitável como
salário de um professor, ainda que seja de um turno apenas, de uma
jornada de 24 horas semanais - para um piso de R$850,00, para uma
jornada de 24 horas semanais. Será o primeiro Estado da Federação
a conferir essa garantia de um salário mínimo diferenciado para o
magistério, com uma jornada de 4 horas de trabalho por dia.

Isso é incontestavelmente um avanço, além de outras correções na
tabela, da gratificação para os Diretores de Escola que foi incluída
aqui na tramitação do projeto em um processo de diálogo com o
governo e com os representantes dos servidores e dos Diretores, para
que o Diretor de Escola também seja motivado. Essa gratificação já
começa a ter vigência ainda este ano.

Portanto, esse também foi um momento positivo. Embora tenha
havido alguns embates, por fim o projeto foi aprovado por ampla
maioria. A matéria virou lei e já garante reajuste aos professores,
auxiliares administrativos e serventes escolares.

Agora, deparamos ainda com um terceiro projeto, que diz respeito
ao interesse dos servidores de forma direta, apesar de alguma
polêmica, o que é natural e democrático: o Projeto de Lei
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Complementar nº 27/2007. O Deputado Getúlio Neiva - grande líder
não só no Norte de Minas e no Nordeste, região que é berço de toda a
cultura mineira, o Vale do Jequitinhonha, Teófilo Otôni, mas, por sua
experiência, é líder de todos os mineiros - acompanhou cada passo
desse projeto. Temos agora a clareza de que, embora ainda possa
haver polêmica, há dois fundamentos nessa proposta, e a Assembléia
deve-se posicionar de forma unânime, na minha expectativa, para
aprová-lo. Um deles pode não estar muito visível, mas é a base do
projeto, que propõe a gestão integrada da Previdência mineira: a
criação de um conselho gestor integrado, exigência da legislação
federal. Se o Estado de Minas não a cumpre, não está apto a ter
certidão negativa do Tesouro Nacional, que é imprescindível para
operações de crédito internas e externas.

No seu primeiro mandato, o Governador de Minas fez algo que
parecia quase impossível: pegou um Estado extremamente
endividado, com déficit mensal, gastando mais do que arrecadava,
com a dívida se avolumando, mas organizou a casa, e Minas passou
a ser um Estado superavitário, com capacidade de investimento e,
mais que isso, com crédito na praça, crédito perante o governo federal
e as organizações internacionais.

Isso é muito bom para o povo de Minas, e não para o governo
apenas. O governo passa, o Estado é permanente e precisa ter
credibilidade. E Minas resgatou essa credibilidade. Mas, para isso,
precisa estar sempre atento a alguns pré-requisitos da lei. E um deles
é este: é preciso ter certidão negativa atestando que as obrigações
previdenciárias atendem toda a legislação.

Esse é um dos aspectos que o Projeto de Lei Complementar nº 27
contempla. Minas faz o dever de casa no aspecto previdenciário. O
outro fundamento extremamente relevante é que quase 100 mil
servidores - não são servidores comissionados, que ocupam cargo
político -, entre professores e serventes escolares, são contratados
num caráter de designação. Por que foram assim contratados? Por
que não fizeram concurso? Às vezes, precisamos explicar isso, não é,
Deputado João Leite? Temos 220 mil servidores na área da
educação. Todo mês, centenas entram de férias ou de licença-
maternidade, sendo que o governo não pode colocar um concursado
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no seu lugar. Ele tem de contratar um designado. Quando aquele
volta, o outro entra de férias. E, mais uma vez, o governo tem de
colocar um designado no seu lugar.

Por questão de praticidade, o governo vem recontratando o mesmo
designado. Então, ele é contratado por um ano, para substituir um
professor que estava de férias ou licença, sendo contratado no ano
seguinte.

Algumas serventes estão há 20 anos sem o recolhimento do INSS
pelo governo, sem garantia legal. Com o Projeto de Lei Complementar
nº 27, essa situação será resolvida. O professor, o servente escolar,
esse funcionário público que não ocupa cargo político ou de
gratificação, o chamado comissionado, poderá ter garantia jurídica de
que irá aposentar-se. Isso é o mínimo que um trabalhador pode ter
como expectativa, porque é seu direito.

Concluindo, Sr. Presidente, faço um apelo e acredito que, na
semana que vem, uma vez que o projeto já tramitou nas nossas
comissões, esta Casa poderá estar unida, dando uma demonstração a
toda Minas Gerais de que aqui é o ambiente do debate, onde todos
têm liberdade de expressar suas idéias e procurar apresentá-las sob a
forma de emendas ou alternativas. Mas, se não forem vitoriosas, isso
jamais poderá prejudicar o interesse maior do povo mineiro, que,
tenho certeza, falará mais alto. Na semana que vem, deveremos
aprovar o aumento para os Defensores Públicos e uma garantia para
os designados que estão nas escolas e no serviço público do Estado,
alguns já com tempo suficiente para se aposentar, precisando ter seu
direito respeitado. Obrigado.

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

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.
Deputadas, é importante poder ocupar a tribuna após o Deputado
Domingos Sávio, essa figura esplêndida. Desejo abordar três
assuntos. O primeiro diz respeito ao noticiário do meio-dia de hoje na
TV Record, que expõe a situação difícil de Teófilo Otôni e sua cadeia
pública, com capacidade para 70 pessoas, onde se encontram 293
presos. Mas chamo atenção para a forma do noticiário da TV Record
e o bom posicionamento do repórter e do cinegrafista, que mostraram
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os dois lados da questão. Ao mesmo tempo que expôs o problema,
mostrou a obra em andamento do novo presídio, em que já foram
investidos R$7.000.000,00. Sua construção está sendo feita com todo
o rigor da técnica e da modernidade, com 298 celas, e está
programado para ficar pronto até o final do ano. A obra ficou parada
porque foi preciso fazer um aditivo, em razão do aumento do número
de celas proposto. Mas o edital de complementação da obra foi
publicado na semana passada. Cumprimento a TV Record por seu
noticiário equilibrado, não fazendo apenas escândalo sobre a situação
de calamidade que já existe há muitos anos e que denunciamos várias
vezes.

Agradeço ao Governador Aécio Neves, que me telefonou no final de
2005 para perguntar qual era a obra mais importante para Teófilo
Otôni naquele momento. Nós, abrindo mão das obras aparentes, que
podem demonstrar mais claramente a presença do Estado e do
político, respondemos-lhe que a obra mais importante era o presídio.
E as obras já estão ficando prontas, graças a Deus!

Outra questão que desejo abordar é a reforma agrária. Estou
convencido, há muito tempo, de que nenhum país terá condição de
crescimento e desenvolvimento absoluto se não reformular sua
estrutura agrária. No Brasil, a reforma agrária virou palanque político.
Os pobres, comandados pelo MST, se transformaram em inocentes
úteis para uma causa política, em vez de se buscar a efetiva solução
do problema agrário do nosso país.

Na Comissão de Política Agropecuária, temos discutido esse
assunto, e na semana passada tive a felicidade de conseguir uma
adesão importante à discussão desse tema. Visitei nosso querido ex-
Deputado Marcos Helênio, que dirige o Incra em Minas Gerais, e ele
topou participar de um debate conosco. Queremos fazer um estudo
mais aprofundado da parte do Incra para levar ao governo federal, e
tentar, no âmbito do governo estadual, fazer com que essa idéia
vigore efetivamente.

Por que defendemos a municipalização da reforma agrária? Porque
ninguém melhor do que os Prefeitos, os Vereadores e os moradores
da cidade para conhecer quem são as pessoas vindas da zona rural
com capacidade de ser produtivas lá e ser aquinhoadas com um
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assentamento regular e tranqüilo. Certamente, eliminaremos um foco
de tensão social no Brasil se conseguirmos despertar, por meio dessa
luta em Minas Gerais, o governo federal, o próprio governo do nosso
Estado e dos demais Estados para entenderem que só se fará
reforma agrária neste país se ela for compartilhada com os
Municípios.

No governo Fernando Henrique, tínhamos o Banco da Terra, que,
lamentavelmente, foi fechado. Manteve-se o crédito fundiário, mas
sem a divulgação, a agilização e os instrumentos necessários para
que essas iniciativas possam dar certo.

Sr. Presidente, lembro-me de que, como comandante da Associação
dos Municípios da Microrregião do Vale do Mucuri - Amuc -, em
apenas um ano, em 2002, consegui fazer seis assentamentos em seis
Municípios diferentes a um custo de R$500.000,00. É muito fácil fazer
assentamento quando se conhecem as pessoas a serem assentadas,
quando se sabe que têm aptidão para o trabalho do campo, pois já
eram originárias do campo: formam-se grupos de 30 pessoas,
levando-as para escolherem sua terra, combinarem o preço,
construírem suas próprias casas e comprarem suas primeiras
ferramentas e os mantimentos para se manterem.

Estima-se hoje, Sr. Presidente, que, na maioria do território
brasileiro, é possível fazer-se um assentamento de 30 famílias a um
custo de R$700.000,00.

Se fizéssemos esse trabalho de municipalização em Minas e no
Brasil, com mais de 5 mil Prefeituras habilitadas, e cada uma
assentando 30 famílias, teríamos mais de 150 mil famílias assentadas.
A um custo unitário de R$700.000,00, teríamos um total de
R$3.500.000.000,00 para assentarmos anualmente 150 mil famílias.

Podemos fazer isso sem eliminar, sem tentar fazer nada diferente. O
Incra pode continuar fazendo sua parte, outras iniciativas estaduais
podem acontecer, mas, se fizermos por meio dos Municípios,
conseguiremos fazer mais que o governo tem feito nas últimas
décadas. Aliás, nas últimas décadas, ninguém conseguiu assentar
150 mil famílias.

O Brasil precisa acelerar a reforma agrária. A situação não pode
continuar como está: o pessoal fugindo do campo, inchando os
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bairros, transformando em favelas as periferias da Capital e das
cidades-pólo, criando problemas sociais para eles e para a própria
cidade. A única forma de conseguirmos, de fato, fazer reforma agrária
é municipalizar as ações.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, é preciso registrar a dificuldade
enfrentada para iniciar esse diálogo. Enfrentamos dificuldades na
Secretaria de Reforma Agrária, mas retomaremos o trabalho, porque
recebemos a adesão do Incra para o trabalho que propomos na nossa
Comissão.

Por que apresentamos esse aspecto da municipalização como
importante? Porque, de fato, não é só a reforma agrária. Todas as
ações de governo, na medida do possível, deveriam ser
municipalizadas. É um absurdo o custo de uma obra federal ser mais
do dobro de uma obra estadual. E o custo de uma obra estadual
certamente é mais alta que uma obra feita pelo Município. Todo
mundo que entende de obra pode apurar isso. É a mais absoluta
verdade: o Município faz melhor, mais rápido, mais bem-feito, mais
conclusiva, definitiva e determinadamente, com o objetivo de atender
aos fins específicos do poder público.

O Município é a unidade onde as pessoas podem resolver melhor
seus problemas. Vimos aqui, ao longo da semana, a discussão, no dia
2, sobre o ICMS Solidário. Trata-se apenas de um pedacinho da
reforma tributária que se pretende fazer neste Estado e no País.

É verdade que precisamos avançar, mas já estamos trabalhando. A
Assembléia está fazendo um pedacinho daquilo que é preciso ser
feito. Certamente, teremos que abrir outras frentes de trabalho, outras
iniciativas. Podemos muito bem propor - o Estado já está organizado -
que o governo venha abrir mão de parte dos recursos do ICMS. Hoje
ele fica com 75% do ICMS arrecadado e redistribui 25%. Poderemos
propor, e começar a discutir o assunto com o governo, que, a partir de
2009, possamos ter 30% do ICMS arrecadado no Estado. Por que
não?

O próprio Governador é defensor da reforma tributária, de um novo
pacto federativo, por que Minas não pode dar o exemplo? Por que o
exemplo de um Estado abrir mão de parcela de sua receita não pode
partir de Minas Gerais, já que neste ano, brilhantemente, o
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Governador Aécio Neves conseguiu um feito muito maior do que o
que preconizava o choque de gestão no princípio de seu mandato?
Não foi apenas o déficit zero, houve excesso de arrecadação, que
propiciou o lançamento de um projeto de mais de 300 obras na
semana passada.

O Estado de Minas está recuperado, o governo está trabalhando
corretamente, e é possível discutirmos, a partir de agora, a
possibilidade de o Estado, de fato, oferecer o exemplo para o Brasil de
se fazer um novo pacto federativo. Que esse pacto comece por Minas
Gerais, ampliando a parcela de 25% para 30% do ICMS que é
distribuída para os Municípios. Seria um bom exemplo, e essa é a
proposta que fazemos nesta oportunidade, Sr. 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.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total 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.
Pelo BSD: efetivos - Deputados Fábio Avelar e João Leite; suplentes -
Deputado Djalma Diniz e Deputada Gláucia Brandão; pelo PMDB:
efetivo - Deputado Gilberto Abramo; suplente - Deputado Adalclever
Lopes; pelo PT: efetivo - Deputado André Quintão; suplente -
Deputado Weliton Prado; pelo DEM: efetivo - Deputado Gustavo
Valadares; suplente - Deputada Maria Lúcia Mendonça. Designo. Às
Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei nº 17.882, que
dá nova redação ao “caput” do art. 1º da Lei nº 13.457, de 12/1/2000,



235

que dispõe sobre a pensão por morte de contribuinte obrigatório da
Caixa Beneficente dos ex-Guardas Civis e Fiscais de Trânsito -
CBGC. Pelo BSD: efetivos - Deputados João Leite e Ronaldo
Magalhães; suplentes - Deputados Eros Biondini e Walter Tosta; pelo
PMDB: efetivo - Deputado Ivair Nogueira; suplente - Deputado
Gilberto Abramo; pelo DEM: efetivo - Deputado Elmiro Nascimento;
suplente - Deputado Gustavo Valadares; pelo PV: efetivo - Deputado
Inácio Franco; suplente - Deputado Hely Tarqüínio. Designo. Às
Comissões.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que recebeu, nesta reunião, o

Ofício nº 1/2007, da Comissão de Justiça, encaminhando proposição
relativa à fixação do subsídio dos membros da Defensoria Pública do
Estado, resultante do desmembramento do Projeto de Lei
Complementar nº 29/2007, do Governador do Estado. Assim sendo, a
matéria passa a tramitar sob a forma do Projeto de Lei nº 1.658/2007,
que foi distribuído às Comissões de Justiça, de Administração Pública
e de Fiscalização Financeira, para parecer.

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 1.253 a 1.256/2007, 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
Turismo - aprovação, na 18ª Reunião Ordinária, em 3/10/2007, dos
Requerimentos nºs 1.169/2007, do Deputado Jayro Lessa, e 1.201 e
1.202/2007, do Deputado Doutor Viana; de Fiscalização Financeira -
aprovação, na 29ª Reunião Ordinária, em 3/10/2007, do Requerimento
nº 1.231/2007, da Comissão de Defesa do Consumidor; de
Administração Pública - aprovação, na 25ª Reunião Ordinária, em
3/10/2007, dos Requerimentos nºs 1.208/2007, do Deputado Célio
Moreira, e 1.209/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; do Trabalho
- aprovação, na 22ª Reunião Ordinária, em 3/10/2007, dos Projetos de
Lei nºs 985/2007, do Deputado Vanderlei Miranda, 1.277/2007, da
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Deputada Ana Maria Resende, 1.457/2007, da Deputada Gláucia
Brandão, 1.475/2007, da Deputada Elisa Costa, 1.485/2007, do
Deputado Zé Maia, 1.506/2007, do Deputado Padre João, 1.508/2007,
do Deputado Sávio Souza Cruz, 1.528/2007, do Deputado Delvito
Alves, e 1.531/2007, do Deputado Carlin Moura; de Assuntos
Municipais - aprovação, na 22ª Reunião Ordinária, em 3/10/2007, do
Requerimento nº 1.211/2007, do Deputado Jayro Lessa (Ciente.
Publique-se.).

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. Levanta-
se a reunião.

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/10/2007
Às 9h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Delvito Alves, Hely Tarqüínio,
Sargento Rodrigues e Sebastião Costa, 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 Hely Tarqüínio, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs
1.589, 1.598, 1.602, 1.607 e 1.612/2007 (Deputado Gilberto Abramo);
1.582, 1.586, 1.594, 1.597, 1.601 e 1.610/2007 (Deputado Sebastião
Costa); 1.584, 1.587, 1.596, 1.599, 1.605 e 1.609/2007 (Deputado
Delvito Alves); 1.585, 1.593 e 1.595/2007 (Deputado Dalmo Ribeiro
Silva); 1.583, 1.590 e 1.604/2007 (Deputado Hely Tarqüínio); 1.592,
1.606 e 1.611/2007 (Deputado Sargento Rodrigues); 1.588, 1.591,
1.603, 1.608 e 1.613/2007 (Deputado Neider Moreira); 687/2007
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(Deputado Hely Tarqüínio, 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, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade,
no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.124 e 1.470/2007 ambos na
forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Gilberto Abramo);
1.309/2007 este na forma do Substitutivo nº 1, e 1.505/2007 este com
as Emendas nºs 1 a 3 (relator: Deputado Delvito Alves); 1.402/2007
este na forma do Substitutivo nº 1, e 1.571/2007 este com a Emenda
nº 1 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Na fase de discussão do
parecer do relator, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que conclui pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade, no 1º turno, do Projeto
de Lei Complementar nº 29/2007 na forma do Substitutivo nº 1, o
Presidente defere o pedido de vista do Deputado Sargento Rodrigues.
Os Projetos de Lei nºs 104 e 1.310/2007 são retirados da pauta,
atendendo-se a requerimento do Deputado Sargento Rodrigues,
aprovado pela Comissão. Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs
687 e 1.422/2007, no 1º turno, deixam de ser apreciados em virtude
de prorrogação de prazo solicitada pelo relator, Deputado Hely
Tarqüínio. Os Projetos de Lei nºs 731 e 1.515/2007 são retirados da
pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Delvito Alves,
aprovado pela Comissão. Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs
849, 1.459, 1.524 e 1.560/2007, no 1º turno, deixam de ser apreciados
em virtude de prorrogação de prazo solicitada pelos respectivos
relatores, Deputados Delvito Alves, Hely Tarqüínio, Gilberto Abramo e
Sebastião Costa. É convertido em diligência às Secretarias de Estado
de Planejamento e Gestão e à de Desenvolvimento Social e Esportes
o Projeto de Lei nº 1.369/2007. É aprovado requerimento que solicita
seja encaminhado à Mesa da Assembléia o Projeto de Lei nº
1.426/2007 para se examinar a possibilidade de esse projeto ser
anexado ao Projeto de Lei nº 952/2007. O Projeto de Lei nº
1.503/2007 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do
Deputado Sebastião Costa, 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
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um por sua vez, são aprovados requerimentos que solicitam sejam
convertidos em diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 1.567, 1.570,
1.576, 1.580, 1.581 e 1.587/2007. 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 4/10/2007, às 9h30min, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo - Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa.
ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/10/2007
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Délio Malheiros e Célio Moreira, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros,
declara aberta a reunião e, com base no inciso III do art. 120,
dispensa a leitura da ata, considera-a aprovada e solicita ao Deputado
presente que a subscreva. A Presidência informa que a reunião se
destina a debater a prática, utilizada por empresas prestadoras de
serviços, de venda casada de cartões de crédito. A seguir, comunica o
recebimento de ofício do Sr. Antônio Augusto Anastasia, Vice-
Governador do Estado, encaminhando correspondência da
Presidência da Cohab, em que presta esclarecimentos referentes a
requerimento de autoria dos Deputados Dinis Pinheiro e Irani Barbosa.
A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir o Sr.
Alexandre Werneck, representando Marcelo Rodrigo Barbosa,
Coordenador-Geral do Procon Assembléia; a Sra. Isabela Pinheiro
Lemos, Chefe do Deacon, e o Sr. Edilson Cruz, Assessor da
Presidência da CDL-BH, representando Roberto Alfeu Pena Gomes,
Presidente da CDL-BH; a Sra. Solange Medeiros de Abreu, Diretora
de Expansão do Movimento das Donas de Casa e Consumidores,
representando a Sra. Lúcia Pacífico Homem, Dirigente do Movimento;
a Sra. Nair Assis, Assessora Jurídica, e o Sr. João Capanema
Barbosa Filho, advogado da Associação Brasileira de Empresas de
Cartões de Crédito e Serviços - Abecs -, representando o Sr. Jair
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Delgado Scalco, Presidente da Associação; Lilian Salgado, advogada
da Amdec, representando o Sr. Samuel Rengel Nunes, Diretor
Operacional da Regional Sudeste da Associação Nacional dos
Consumidores de Crédito; e a Sra. Adriana Fileto, Assessora do
Procon Municipal, os quais são convidados a tomar assento à mesa.
Registra-se a presença dos Deputados Carlos Pimenta e Antônio
Júlio. A Presidência concede a palavra ao Deputado Célio Moreira,
autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A
Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado Célio
Moreira (2), em que solicita seja encaminhado ofício à Comissão de
Defesa do Consumidor da Câmara Federal para que receba, em
audiência pública, a Comissão de Defesa do Consumidor desta Casa,
com vistas a discutir práticas abusivas, que ofendem o Código de
Defesa do Consumidor, em especial os créditos consignados e as
vendas casadas perpetuadas pelos sistemas bancário e do comércio;
e seja enviado ao Banco Central e à Abecs pedido de informações
sobre o montante arrecadado pelas operadoras de cartões de crédito
com o seguro contra roubo. 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 outubro de 2007.
Délio Malheiros, Presidente - Carlos Pimenta - Célio Moreira -

Antônio Júlio - Walter Tosta.
ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/10/2007

Às 9h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ademir Lucas, André Quintão, Chico Uejo, Inácio Franco e Lafayette
de Andrada (substituindo este ao Deputado Domingos Sávio, por
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indicação da Liderança do BSD), 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 André Quintão, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta. 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 29/2007 é retirado da pauta
atendendo a determinação do Presidente, por falta de pressupostos
regimentais. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela
aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 414/2007 na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com as
Emendas nºs 1 e 2, apresentadas (relator: 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. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
os Requerimentos nºs 1.208/2007, do Deputado Célio Moreira, e
1.209/2007, do 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
extraordinária, amanhã, dia 4, às 10 horas, para apreciar o parecer,
em 1º turno, ao Projeto de Lei Complementar nº 29/2007, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2007.
Ademir Lucas, Presidente - Delvito Alves - Dalmo Ribeiro Silva -

Inácio Franco.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 29/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei complementar

em epígrafe altera a Lei Complementar nº 65, de 16/1/2003, fixa o
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subsídio dos membros da Defensoria Pública e dá outras
providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 27/9/2007, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

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
O projeto de lei em análise visa a alterar a Lei Complementar nº 65,

de 2003, que contém a Lei Orgânica da Defensoria Pública, e
pretende, também, fixar o subsídio dos membros da referida
instituição.

A Constituição da República, no seu art. 134, dispõe que a
Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os
graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV, da Carta Maior. A
Emenda à Constituição da República nº 45, de 2004, assegurou às
Defensorias Públicas Estaduais autonomia funcional e administrativa.
Já a Emenda à Constituição da República nº 19, de 1998, determinou
a remuneração dos Defensores Públicos na forma do art. 39, §4º, da
Carta, ou seja, na forma de subsídio fixado em parcela única, sendo
vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono,
prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

A Constituição do Estado dispõe, no seu art. 65, § 2º, IV, que é
matéria de lei complementar a lei orgânica da Defensoria Pública. Já o
art. 66, III, “f”, determina que a iniciativa para deflagrar projeto de lei
relativo à organização da Defensoria Pública é privativa do
Governador do Estado.

Verifica-se, portanto, que a matéria se encontra no rol de
competência legiferante do Estado e foram observadas as normas
relativas à competência para deflagrar o processo legislativo.

A Lei  de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar Federal nº
101, de 4/5/2000 - dispõe, no seu art. 16, que a criação, a expansão
ou o aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento
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de despesa deve ser acompanhada de estimativa de impacto
orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e
nos dois subseqüentes. Determina ainda que se faz necessária
declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem
adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e
compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes
orçamentárias. Com vistas a dar cumprimento à norma prevista na Lei
de Responsabilidade Fiscal a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão encaminhou, para instruir o processo legislativo, o Ofício nº
688/2007, que deverá ser analisado pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, no momento oportuno.

É mister considerar, entretanto, que o projeto de lei em análise, além
de tratar de matéria disciplinada em lei complementar, está tratando
da fixação de subsídio, assunto que deve ser disciplinado por meio de
lei ordinária. De acordo com o disposto no inciso X do art. 39 da
Constituição da República, a remuneração de servidor ou a fixação de
subsídio ou a sua alteração se dará por lei específica, observada a
iniciativa privativa. Trata-se de matéria que gera controvérsia, mas o
entendimento dominante é o de que só devem integrar lei
complementar aquelas matérias assim definidas especificamente no
Texto Constitucional.

Verifica-se, então, uma questão problemática: o Governador do
Estado incluiu no mesmo projeto matérias que exigem diferentes
quóruns para aprovação, no caso, a alteração de lei complementar e a
fixação de subsídios.

Nesse aspecto, constatamos que a proposição encontra
impedimento de natureza constitucional, legal e regimental para
tramitar na forma em que se encontra. Além do problema já apontado,
relativo ao quórum de aprovação das matérias, a Lei Complementar nº
78, que dispõe sobre a elaboração, a alteração e a consolidação das
leis do Estado, conforme o previsto no parágrafo único do art. 63 da
Constituição do Estado, determina, no inciso I do art. 3º, que “cada lei
tratará de um único objeto, não sendo admitida matéria a ele não
vinculada por afinidade, pertinência ou conexão”, e o projeto em
comento trata da organização e estruturação de órgão e de fixação de
subsídio. Da mesma maneira, a Resolução nº 5.173, de 1997, que
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contém o Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, veda a apresentação de proposições que contenham
mais de uma matéria; nesse caso, nos termos do art. 173, § 5º, da
referida norma, cabe à Comissão de Constituição e Justiça promover
o seu desmembramento em proposições específicas.

Assim sendo, cabe-nos apresentar, ao final deste parecer, um
substitutivo para adequar o projeto original à forma regimentalmente
prevista para sua tramitação, e, em anexo, um novo projeto para
desmembrar a matéria, de modo que os arts. 6º a 8º da proposição
original passem a constituir a nova proposição, mantida a autoria do
Governador do Estado.

No substitutivo que apresentamos pretendemos dar nova redação
ao art. 41 da Lei Complementar nº 65, de 2003, de modo a tornar
expresso que é obrigatória a instalação de Defensoria Pública em
todas as comarcas do Estado e em todos os graus de jurisdição,
inclusive nas instâncias especial e extraordinária. A medida encontra
amparo no § 2º do art. 130 da Constituição do Estado e visa a dar
plena eficácia ao art. 5º, LXXIV, da Constituição da República, que
dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei Complementar nº
29/2007 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado, e pelo
desmembramento de parte da proposição original e sua apresentação
na forma do projeto de lei em anexo, para adequá-la à forma
constitucionalmente prevista para a sua tramitação.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera a Lei Complementar nº 65, de 16 de janeiro de 2003, que

organiza a Defensoria Pública do Estado, define sua competência e
dispõe sobre a carreira de Defensor Público e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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:
"Art. 46 - O quadro de carreira da Defensoria Pública, distribuída em

classes na forma do Anexo desta lei complementar, é integrado por
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mil e duzentos cargos efetivos.".
Art. 2° - O Anexo da Lei Complementar n° 65, de 200 3, passa a

vigorar na forma do Anexo I desta lei complementar.
Art. 3º - 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, respeitada a ordem
de classificação e o número de vagas existentes, e posicionado na
Classe I - Nível I, exercendo as funções de Defensor Público
Substituto até completar o seu estágio probatório.

Parágrafo único - O Defensor Público a que se refere o “caput” deste
artigo tem as mesmas prerrogativas, vedações, impedimentos e
vantagens de caráter indenizatório do Defensor Público de Classe I -
Nível II.".

Art. 4º - 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 sua nova condição como Defensor Público de Classe I -
Nível II, 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. 5º - O art. 58 da Lei Complementar nº 65, de 2003, passa a
vigorar com a 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.
§ 1º - Os cargos de Defensor Público estão distribuídos em classes,

na quantidade estabelecida no Anexo desta lei complementar, já
considerados os providos pelos membros da Defensoria Pública que
integram a carreira na data da publicação desta lei.
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§ 2º - A Classe I da carreira de Defensor Público é dividida em
Níveis I e II.".

Art. 6º - 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. 58 da Lei Complementar n° 65, de 2003,
alterado pelo art. 4º desta lei complementar, e os seus cargos serão
transformados de acordo com a correlação constante no Anexo II
desta lei complementar.

Art. 7º - 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. 8º - O art. 41 da Lei Complementar nº 65, de 16 de janeiro de
2003, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 41 - É obrigatória a instalação de Defensoria Pública em todas
as comarcas do Estado e em todos os graus de jurisdição, inclusive
nas instâncias especial e extraordinária.”.

Art. 9° - Esta lei complementar entra em vigor na d ata de sua
publicação.

Anexo I
(a que se refere o art. 2º da Lei Complementar nº , de de 2007)

"Anexo
(de que trata o art. 46 da Lei Complementar n° 65, de 16 de janeiro de

2003)
  * -  A Tabela referente ao Quadro de Cargos da Carreira de Defensor
Público Estadual  - Quantitativo e Distribuição por Classes foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 6.10.2007.

Anexo II
(a que se refere o art. 6º da Lei Complementar n° ,  de de 2007)

  * -  A Tabela referente a Correlação - Carreira de Defensor Público
foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6.10.2007.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Delvito

Alves - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa.
PROJETO DE LEI
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Fixa o subsídio dos membros da Defensoria Pública do Estado e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O subsídio dos membros da Defensoria Pública é o fixado

no Anexo I desta lei, a partir de 1º de setembro de 2007.
§ 1º - O Defensor Público Substituto em exercício na data da

publicação desta lei 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 será retribuído, durante o período de estágio
probatório, com o subsídio de Defensor Público de Classe I não
estável.

Art. 2º - O subsídio do Defensor Público-Geral, do Subdefensor
Público-Geral e do Corregedor-Geral é o fixado no Anexo II desta lei,
a partir de 1º de setembro de 2007.

Art. 3º - A fixação do subsídio de que trata esta lei 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 título de vantagem
pessoal nominalmente identificada.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos financeiros a 1º de setembro de 2007.
  * -  A tabela referente ao Anexo I (a que se refere o art. 1º da Lei n° ,
de de de 2007) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6.10.2007.
  * -  A tabela referente ao Anexo II (a que se refere o art. 2º da Lei n° ,
de de de 2007) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6.10.2007.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 29/2007

Comissão de Administração Pública
Relatório

Por meio da Mensagem nº 125, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa o Projeto de Lei Complementar nº 29/2007,
que altera a Lei Complementar nº 65, de 16/1/2003, e fixa o subsídio
dos membros da Defensoria Pública e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 27/9/2007, o projeto foi
distribuído às comissões competentes para receber parecer, nos
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termos do art. 192, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu

parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria
na forma do Substitutivo nº 1, por ela apresentado, e pelo
desmembramento de parte da proposição original e sua apresentação
na forma do projeto de lei anexado a seu parecer.

Cumpre, agora, a esta Comissão o exame do mérito da proposição,
fundamentado nos termos seguintes.

Fundamentação
A proposição em exame tem por escopo alterar a Lei Complementar

nº 65, de 2003, que organiza a Defensoria Pública do Estado, define
sua competência e dispõe sobre a carreira de Defensor Público e dá
outras providências.

As alterações incidem sobre os arts. 46, 49, 57 e 58 da referida lei
orgânica e se referem à estruturação da carreira de Defensor Público,
conforme veremos adiante. As outras medidas propostas tratam da
fixação do subsídio do cargo de Defensor Público e da transformação
dos cargos em face da instituição da nova carreira.

A Defensoria Pública qualifica-se como instituição essencial à
função jurisdicional do Estado, a que incumbe a orientação jurídica, a
representação judicial e a defesa gratuitas, em todos os graus, dos
necessitados, conforme dispõe o art. 129 da Constituição Estadual.
Diz, ainda, a referida Carta, no art. 130, “caput”, que lei complementar
organizará a Defensoria Pública em cargos de carreira, providos na
classe inicial mediante concurso público de provas e títulos, realizado
com participação da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do
Estado de Minas Gerais, assegurada aos seus integrantes a garantia
de inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora de suas
atribuições institucionais.

Outro aspecto relevante está inscrito no art. 135 da Constituição
Federal, com a redação dada pela Emenda à Constituição nº 19,
porquanto determina que os servidores integrantes das carreiras
disciplinadas nas Seções II e III do Capítulo IV serão remunerados na
forma do art. 39, § 4º, ou seja, que os Defensores Públicos serão
remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única,
vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono,
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prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.
A primeira importante alteração compreende o quadro da carreira da

Defensoria Pública, estruturada na forma do Anexo I, que acompanha
a proposição. De acordo com o projeto, a carreira de Defensor
Público, que atualmente está distribuída em três classes, passa a ter
cinco classes, segundo a nova redação que se propõe dar ao art. 58
da Lei Complementar nº 65, de 2003.

Diante da nova estrutura proposta para a carreira de Defensor
Público, determina-se o posicionamento dos seus atuais ocupantes e
a transformação dos respectivos cargos de acordo com a Tabela de
Correlação constante no Anexo II, que a acompanha. Observe-se que,
de acordo com a referida tabela, o cargo de Defensor Público de
Segunda Classe está sendo transformado em Defensor Público de
Classe III, medida que se apresenta razoável.

Cuida, ainda, a proposição de determinar, por meio da alteração
prevista para o art. 49 da Lei Complementar nº 65, de 2003, que o
candidato aprovado no concurso de ingresso na carreira será
nomeado para o cargo de Defensor Público, respeitada a ordem de
classificação e o número de vagas existentes, e posicionado na
Classe I, exercendo as funções de Defensor Público Substituto até
completar o seu estágio probatório, com as prerrogativas, as
vedações, os impedimentos e as vantagens de caráter indenizatório.

Quanto à fixação da remuneração do cargo, melhor dizendo, à
fixação do subsídio, trata-se de outro aspecto relevante da
proposição. Com efeito, o projeto em exame fixa os valores dos
subsídios correspondentes a cada classe, previstos no Anexo III, com
vigência retroativa a 1º de setembro. Todavia, cumpre ressaltar que
este assunto passou a ser objeto do projeto de lei oriundo do
desmembramento da proposição, porquanto a fixação de subsídio é
matéria que deve ser disciplinada por meio de lei ordinária, conforme
ressaltou a Comissão de Constituição e Justiça em seu parecer. Por
ser oportuno, cabe destacar que a proposição em apreço ainda trata
da condição do Defensor Público estável, atribuindo ao Defensor
Público Geral a expedição do respectivo ato declaratório, no qual
constará a nova condição do Defensor Público de Classe I.

O projeto de lei ainda propõe a criação de 282 cargos de Defensor
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Público, que, somados aos 918 existentes, totalizarão 1.200 cargos.
Na Mensagem nº 125/2007, que encaminhou o projeto a esta Casa,

o Governador do Estado ressalta que a proposta em exame dá
continuidade às medidas para valorização da carreira de Defensor
Público, além de buscar compatibilizar a remuneração dos membros
da Defensoria Pública com as exigências e vedações do cargo e com
o caráter de essencialidade e exclusividade das suas atribuições.

Cumpre salientar que o Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça, propõe ainda nova redação para
o art. 41 da Lei Complementar nº 65, de 2003, com o propósito de
tornar expressa a obrigatoriedade de instalação de Defensoria Pública
em todas as Comarcas do Estado e em todos os graus de jurisdição,
inclusive nas instâncias especial e extraordinária, com amparo no art.
130, § 2º, da Constituição Estadual.

Corroboramos o entendimento de que as medidas propostas pelo
Chefe do Executivo demonstram o estímulo e a valorização que se
pretende dar à carreira de Defensor Público, mediante a sua
ampliação e a fixação de seus subsídios. Acrescente-se, ainda, que a
ampliação do quantitativo de cargos conforme prevê o projeto
contribui para a melhoria dos serviços prestados, que têm caráter
essencial porquanto são indispensáveis às pessoas carentes que
necessitam de assistência jurídica para a defesa de seus direitos.

Finalmente, julgamos necessário e oportuno apresentar, ao final
deste parecer, a Emenda nº 1, que tem por objeto assegurar, na Lei
Complementar nº 65, de 2003, o direito à gratificação natalina e ao
terço constitucional de férias. Com efeito, esses benefícios, garantidos
pelo art. 31 da Constituição Estadual, não constam do art. 76 da
citada lei, que assegura direitos aos membros da Defensoria Pública,
além do subsídio.

Conclusão
Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº

29/2007 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, a seguir.

EMENDA Nº 1
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - O art. 76 da Lei Complementar nº 65, de 2003, passa a
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vigorar acrescido dos incisos V e VI com a seguinte redação:
‘Art. 76 - (...)
V - Gratificação natalina;
VI - terço constitucional de férias.’.”.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2007.
Ademir Lucas, Presidente - Inácio Franco, relator - Domingos  Sávio

- Delvito Alves - Dalmo Ribeiro Silva.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 4/10/2007, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento da Sra.

Maria José Nogueira de Araújo, ocorrido no dia 27/9/2007, em Patos
de Minas. (- 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 Escola Municipal Benedita Braga Cobra

pelo transcurso de seu 90º aniversário (Requerimento nº 1.070/2007,
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Conselho Regional de Educação Física da
6ª Região de Minas Gerais pelo transcurso do Dia do Profissional de
Educação Física (Requerimento nº 1.077/2007, do Deputado Jayro
Lessa);

de congratulações com a Escola Estadual Delano Brochado Adjuto,
de Paracatu, pelo destaque na área de educação, merecendo a
veiculação, pela TV Escola do MEC, de documentário sobre o trabalho
desenvolvido (Requerimento nº 1.093/2007, do Deputado Almir
Paraca);

de congratulações com a Professora Fátima Regina dos Reis
Ribeiro, da Escola Municipal Padre Donato, por ter recebido o Prêmio
Educador Nota 10 (Requerimento nº 1.096/2007, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara pelo
projeto que culminou com a criação da escola Estação da Música
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José Luiz Pinto Coelho (Requerimento nº 1.097/2007, do Deputado
Tiago Ulisses);

de congratulações com a Faculdade de Administração de
Governador Valadares - FAGV - pela passagem dos 36 anos de sua
implantação (Requerimento nº 1.098/2007, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Conceição dos
Ouros pela conquista da Taça EPTV Sul de Minas pela seleção local
no 18º Torneio Regional de Futsal (Requerimento nº 1.108/2007, do
Deputado Tiago Ulisses);

de congratulações com o Sr. Kleber Gonçalves por sua posse como
Diretor-Geral da Escola Agrotécnica Federal de São João Evangelista
- EAFSJE -, para o segundo mandato (Requerimento nº 1.110/2007,
do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a Associação do Pessoal da Caixa
Econômica Federal pelo transcurso do 20º aniversário de sua
fundação (Requerimento nº 1.116/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva);

de congratulações com o Sr. Heitor Geraldo Magella Combat,
fundador do Coral dos Pequenos Cantores de Cássia pelo transcurso
do 35º aniversário de sua criação (Requerimento nº 1.132/2007, do
Deputado Antônio Carlos Arantes);

de congratulações com a Associação de Educação Católica de
Minas Gerais - AEC-MG -, pelo transcurso do 38º aniversário de sua
fundação (Requerimento nº 1.151/2007, do Deputado Célio Moreira);

de congratulações com a comunidade do Município de São Gotardo
pelo transcurso do aniversário de sua emancipação política
(Requerimento nº 1.152/2007, do Deputado Chico Uejo);

de aplauso ao Ipsemg pelo transcurso do 95º aniversário de sua
fundação (Requerimento nº 1.153/2007, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao jornalista Nairo Almério pelo transcurso do 10º
aniversário de sua coluna no jornal “Hoje em Dia” (Requerimento nº
1.154/2007, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Instituto de Previdência dos Servidores
Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM -, extensivos à União dos
Militares de Minas Gerais, pelo transcurso do 96º aniversário desse
Instituto (Requerimento nº 1.162/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro



252

Silva);
de congratulações com a Cohab-MG pelo transcurso de seu 42º

aniversário (Requerimento nº 1.164/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva);

de congratulações com o Círculo Ítalo-Brasileiro de Monte Sião pela
realização da Festa do Imigrante Italiano de Monte Sião
(Requerimento nº 1.165/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de pesar pelo falecimento do Sr. Valério de Sales Costa Sobrinho,
ocorrido em 8/9/2007 (Requerimento nº 1.166/2007, do Deputado
Gustavo Valadares);

de congratulações com a comunidade de Pará de Minas pelo
transcurso do 148º aniversário de emancipação desse Município
(Requerimento nº 1.167/2007, do Deputado Inácio Franco);

de congratulações com a comunidade de Itaúna pelo transcurso do
106º aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº
1.168/2007, do Deputado Inácio Franco);

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 (Requerimento nº 1.172/2007, da
Comissão de Constituição e Justiça);

de congratulações com a comunidade de Pouso Alegre, nas
pessoas do Prefeito e do Presidente da Câmara Municipal, pelo
transcurso do 159º aniversário de emancipação desse Município
(Requerimento nº 1.173/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Ministro José Gerardo Grossi por ter sido
agraciado com a Grande Medalha Juscelino Kubitschek
(Requerimento nº 1.174/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Cruzília, na pessoa do
Prefeito Municipal, pelo brilhante desempenho no 34º Concurso
Nacional de Produtos Lácteos (Requerimento nº 1.175/2007, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso à Grande Loja Maçônica de Minas Gerais por seus 80
anos de fundação (Requerimento nº 1.177/2007, do Deputado Doutor
Viana);

de congratulações com o Município de Três Corações, na pessoa do
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Prefeito Municipal e do Presidente da Câmara Municipal, pelo
transcurso de seu 123º aniversário de emancipação (Requerimento nº
1.200/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Rotary Club de Ouro Fino por seus quatro
anos de atividades (Requerimento nº 1.205/2007, do Deputado
Leonardo Moreira).

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
(Requerimento nº 1.217/2007, da Comissão de Saúde);

de aplauso ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado pela
atuação do Sr. Evandro Cangussu, Juiz Titular da Comarca de
Taiobeiras, na decretação da prisão do Sr. Joel da Cruz dos Santos,
ex-Prefeito Municipal de Taiobeiras, acusado de participar, como
mandante, da tentativa de homicídio do Sr. Ronaldo Silveira
Saturnino, radialista e Conselheiro Tutelar no referido Município
(Requerimento nº 1.220/2007, da Comissão de Segurança Pública).



254

BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 9 DE OUTUBRO DE 2007

ATAS
ATA DA 61ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/10/2007
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte
(Ordem do Dia): 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
261/2007; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão,
em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.249/2007; discurso do Deputado
Antônio Júlio; encerramento da discussão; chamada para
recomposição do número regimental; inexistência de quórum para a
continuação dos trabalhos - 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 - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz -
Carlin Moura - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo
Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas
Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Elisa Costa - Eros Biondini
- Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão -
Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa -
Jayro Lessa - João Leite - 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 - Ronaldo Magalhães -
Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - 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
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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)
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 faz retirar da pauta desta

reunião o Projeto de Lei Complementar nº 27/2007, por não estarem
preenchidos os pressupostos processuais para sua apreciação.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

261/2007, do Deputado Padre João, que dispõe sobre o
estabelecimento de normas de segurança e mecanismos de
fiscalização no uso das técnicas de engenharia genética e liberação
no meio ambiente de organismos geneticamente modificados - OGM -
no Estado de Minas Gerais. A Comissão de Meio Ambiente 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 encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 261/2007 na
forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.249/2007, do
Deputado Carlos Mosconi, que altera os arts. 2º e 3º da Lei Estadual
nº 352, de 1949, que dispõem sobre doação de imóveis no Município
de Pouso Alegre. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta, ao
vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para
discutir, o Deputado Antônio Júlio.
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O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
ocupamos a tribuna para discutir o Projeto de Lei nº 1.249/2007. Vou
fazer um paralelo entre esse projeto que estamos votando com outros.
Hoje tenho a consciência do equívoco que cometemos. Digo
cometemos, porque também participei, quando delegamos ao governo
do Estado o poder de legislar. Digo isso - e gostaria que o Deputado
Dalmo Ribeiro Silva pudesse escutar o que vou falar - em razão das
denúncias que chegam aos nossos gabinetes de abusos cometidos na
edição de leis delegadas. Delegamos ao governo e a seus entes,
Feam, Igam, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e outros órgãos, o
poder de legislar em nome do Poder Legislativo. Tenho dito isso há
muito tempo. Reclamo, quase diariamente, que, se dessa forma
continuar, é preferível fecharmos o Poder Legislativo; que venhamos
aqui apenas uma vez por mês para justificar a permanência da
Assembléia. Todos sabem que o parlamento é a sustentação da
democracia. Infelizmente, estamos vendo a ditadura da burocracia, a
ditadura econômica que se implantou neste país e no Estado de
Minas Gerais. Deputado Dalmo Ribeiro Silva, sei que V. Exa.
acompanhou aqueles empreendedores de São Tomé das Letras.
Vendo hoje o relatório que encaminharam aos órgãos do Estado de
Minas Gerais, ficamos revoltados. Precisamos reagir. Está, nos
documentos apresentados, que haveria um levante da população de
São Tomé das Letras contra o governo do Estado, por causa de uma
ação truculenta de um órgão criado por lei delegada. Isso ficou
abafado, mas o povo está começando a se revoltar. Tenho dito isso
aqui com muita clareza.

Convido todos os senhores para participar conosco de uma
audiência pública na Comissão de Fiscalização Financeira. Vamos
discutir o decreto da Feam e da Secretaria de Meio Ambiente que
criou aquelas multas. Estamos sendo questionados e não estamos
fazendo nada. Estou gritando e, às vezes, sendo ironizado por alguns
companheiros, quando digo que a Polícia Ambiental está preocupada
com aquele sitiante, aquele morador da zona rural, que vai pescar
com uma varinha de bambu, pois não tem dinheiro para comprar
outra.

A polícia vai até lá, amedronta e multa essas pessoas em R$500,00.
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Estamos aqui passivamente, vendo as ações da polícia, Deputada
Ana Maria Resende, no Norte de Minas, multando aquele sitiante que
não tem água - apenas cisterna que também não possui água - em
R$5.000,00. Foi uma lei delegada. Temos responsabilidade de revê-
la. Isso tem desgastado o Governador Aécio Neves. Tenho alertado
as lideranças do governo sobre isso, porque não estão levando tais
informações ao Governador. Esses fatos poderão trazer-lhe - e já
estão trazendo - desgaste.

Talvez possamos fingir que nada está acontecendo. Hoje, a
população da periferia do interior do Estado está indignada com essas
ações. Tenho certeza de que o Governador não tem conhecimento
delas. Solicito que vocês, das Secretarias de Governo, que a Andréa
Neves - todos estão me ouvindo, porque somos monitorados - levem
essas informações ao Governador, levem essas informações que
chegaram de São Tomé das Letras fazendo indagações sobre as
operações do CGFAI nesse Município, onde quase houve um levante
da população contra a ação dos fiscais do meio ambiente e da Polícia
Militar. Lá esteve o Gate, como se fosse uma operação de guerra,
para fiscalizar a exploração mineral. Continuo fazendo essas
indagações, mas estamos fingindo que nada está acontecendo.
Estamos fingindo que está tudo bem, que o Governador é inatacável.
Ele será atacado pela omissão de sua base na Assembléia
Legislativa, pela omissão e pelo puxa-saquismo excessivo. Os
problemas criados, principalmente pela Secretaria de Meio Ambiente,
não chegam ao conhecimento do Governador. Tanto isso é verdade
que hoje, por influência nossa, vamos discutir o decreto. Irão revê-lo,
porque estamos levantando os problemas. Queremos a proteção do
Governador. Diz um ditado do interior que “porco magro faz a água
suja”. Isso é verdade.

Hoje cheguei um pouco mais cedo e tive oportunidade de ler esse
relatório. Gostaria que os Deputados perdessem 20 minutos e
também o lessem. Se ouvirem o que estou dizendo, dirão que o
Deputado Antônio Júlio faz oposição. Infelizmente, no atual
Parlamento, não se pode mais ter posição; se demonstrarmos algum
posicionamento, somos considerados Deputados de oposição, porque
não podemos, em hipótese alguma, questionar nenhuma ação do
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governo. Devemos questionar a todo momento as ações do governo.
Gostaria de alertar a base do governo: ao falar sobre as ações do
governo, estou fazendo referências às ações do Estado. Ao falarmos
sobre o governo, automaticamente atingiremos o Governador Aécio
Neves, mas não é essa a intenção. Não queremos operações como a
que houve no ano passado em São Tomé das Letras, aqui relatada
por entidades representativas corretas e empresários corretos.
Devemos divulgar isso para que o Secretário de Meio Ambiente, que
tem tomado algumas medidas até corretas, não perca o controle do
sistema ambiental de nosso Estado. Criaram o CGFAI por lei
delegada. Esse decreto que discutiremos hoje é totalmente
inconstitucional, Deputado Sebastião Costa. Nunca vi na minha vida,
em 20 anos de parlamento, sempre atuando na área tributária, um
governo editando decretos para criar taxas, multas e impostos. A
redução de ICMS também se transformou numa forma - que eles
fazem por meio do regime especial na Secretaria de Fazenda - de
modificar o sistema tributário. Por culpa nossa, também delegamos ao
Secretário o poder de fazer isso.

E vários negócios estão sendo realizados por meio da Fiemg e da
Secretaria de Fazenda. Nós, Deputados, vemos essa situação, e
ficamos calados.

Em nome do Parlamento, faço isso, pois, nós, que enfrentamos a
ditadura militar, estamos correndo para abraçar, mais uma vez, a
ditadura. E o povo, principalmente essa imprensa, não sabe que a
ditadura é a pior organização para um país. Com todas as suas
mazelas, a democracia é o melhor regime. E o parlamento é a base
desse regime importante. A própria imprensa não sabe que o
Parlamento fez resistência para que pudéssemos ter a liberdade de
expressão, mas, a cada dia, percebemos um preconceito contra o
Parlamento e a classe política. Assim, não sabemos aonde
chegaremos.

Todos sabem que qualquer ditadura no mundo, mesmo a capitalista,
é feita por meio do dinheiro. Não se faz ditadura se não houver
dinheiro. Em todos os escândalos que vemos nos países menores,
onde o regime era a ditadura, quando prendem o 1º-Ministro ou o
Presidente, chega-se à conclusão de que havia muito dinheiro
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depositado nos paraísos fiscais, conseguido pela exploração do povo
sem informação.

Esse caso do CGFAI, de São Tomé das Letras, da revolta da
população, merecia, por parte da imprensa, uma divulgação. Foi
relatado que o Chefe de Gabinete da Semad pediu aos empresários e
às lideranças do setor que não deixassem que a população se
revoltasse contra a Polícia Militar e contra o governo do Estado e que
realizasse um levante, pois tudo seria consertado. Tanta aberração foi
aqui relatada por esse grupo de empresários!

Deputado Padre João, nós, que lutamos pela liberdade e pela
responsabilidade - e todos falam sobre ética e moral -, percebemos
que a situação toma um rumo perigoso. Digo a vocês do governo que
me ouvem neste momento: vocês derrubarão o Governador Aécio
Neves. Chega de “puxar saco”. Temos de levar ao Governador os
problemas, pois tenho a certeza absoluta de que, quando tomar
conhecimento do que acontece no interior do Estado, o coitado do
produtor rural, que está sendo multado por pescar no fundo da sua
casa, em um córrego onde nem mesmo há peixe, e do levante em
São Tomé das Letras ocorrido no ano passado, tomará providências,
Deputada Ana Maria Resende. Já lhe encaminhei um problema como
esse, mas lhe chegou totalmente desvirtuado.

Pretendendo acabar com as empresas de “outdoors” que utilizavam
as faixas de domínio do nosso Estado e faturavam R$40.000,00, o
DER passou a cobrar R$70.000,00 de taxa. Houve um levante pelas
empresas, que queriam realizar uma campanha contra o Governador.
Não permiti isso e pedi que me dessem 10 dias de prazo para ir ao
Governador, já que a sua assessoria, tanto a Secretaria de Fazenda
quanto a Secretaria do Governo, insistia, ou então, não queria
enxergar o problema.

Quando lá cheguei, o Governador mostrou-me um recorte de jornal
que havia interpretado de outra forma, pois a questão lhe foi levada
em forma de fofoca. A coisa mais horrível que há no governo são as
fofocas. Disse ao Governador que gostaria que verificasse o
problema, e ele não gastou nem 2 minutos para tomar a decisão de
cancelar as autuações do DER.

Esses casos e a discussão que travaremos hoje às 16 horas é uma
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forma de proteção ao Governador Aécio Neves, que pagará essa
conta. Deixo um alerta e gostaria que todos participassem do debate.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Primeiramente, quero
parabenizá-lo, Deputado Antônio Júlio, pela coragem e determinação
em abordar um tema tão importante - os acontecimentos que vêm
ocorrendo em Minas Gerais, principalmente no que se refere a
algumas ações no meio ambiente. Esse mesmo órgão, que é tão
taxativo em relação a tantos segmentos, como V. Exa. mesmo acabou
de relatar, às vezes fecha os olhos para coisas grandes. Há
exatamente dez dias, os ribeirinhos de São Francisco de Pirapora até
Manga estão proibidos de tomar a água do rio. Ele está com uma
camada de uma espécie de algas, um lodo verde, com um cheiro
terrível, talvez de agrotóxico, de veneno, de enxofre, não sei o que é.
Fui atravessar o rio, em Manga, na semana passada, e não agüentei o
cheiro. E não vi ninguém do meio ambiente de Minas Gerais
pronunciar-se. Não vi nenhum jornal publicar isso.

Muita gente se diz ambientalista, mas tem muito “ambienteiro” no
meio, que só quer entrar no sistema para aparecer. Os mesmos que
aparecem tão bem na hora de protestar contra o governo na questão
da transposição e da revitalização calam-se diante desse crime
ecológico que está acontecendo com o Rio São Francisco. Basta ir a
Pirapora ou a Manga para constatar o absurdo. As pessoas estão
proibidas de tomar a água do São Francisco. A Defesa Civil do Estado
divulgou nas rádios locais e à beira do rio um anúncio proibindo a
população de beber a água. Há comunidades passando sede. Outras,
como não possuem alternativa, estão bebendo essa água poluída do
Rio São Francisco. O problema vem de Belo Horizonte, do Rio das
Velhas. A água está com um mau cheiro terrível. Está acontecendo
esse grande crime ambiental. A Copasa não faz nada. Os órgãos
ambientais não se pronunciaram. Eu gostaria de aproveitar o seu
pronunciamento para fazer essa denúncia, a fim de que alguma
providência seja tomada em relação ao que está ocorrendo no Rio
São Francisco neste exato momento.

O Deputado Antônio Júlio - Obrigado, Deputado. Vou dizer mais a V.
Exa.: essa questão não é só do São Francisco. O seu alerta foi
importante, porque eles estão preocupados com o cara que está
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pescando mandi num corregozinho. Por isso, são R$500,00 de multa.
Isso está acontecendo nos Rios Pará e Paraopeba. Estive no Rio Pará
esta semana. Quando se joga o anzol, imediatamente ele é tomado
por essas algas que apareceram no leito do rio. E realmente ninguém
toma providência. Aproveito este pronunciamento para chamar a
atenção do José Carlos, Secretário de Meio Ambiente, a fim de que
mande alguém verificar o que está acontecendo nos nossos rios.
Estou citando três: o São Francisco, o Pará e o Paraopeba, que são
os rios que freqüentamos.

A Deputada Ana Maria Resende (em aparte) - Caro Deputado
Antônio Júlio, faço minhas as suas palavras no tocante à Secretaria
de Meio Ambiente estar sendo o mago dos anéis aqui, em Minas
Gerais. As decisões afetas à zona rural estão sendo tomadas
exclusivamente pela Meio Ambiente, desconsiderando-se
completamente a Secretaria de Agricultura, que não é chamada para
nada. O meio ambiente é vital, mas esquecem-se de que o homem
que sobrevive dele é igualmente importante. Esta Casa é a
responsável por tudo isso, porque damos brecha nas nossas
legislações para que a Secretaria de Meio Ambiente legisle em nosso
lugar. Queria convidar o senhor a fazermos uma revisão de toda essa
legislação, para verificar como poderemos atacar a questão de frente.
Com relação ao Rio São Francisco, isso está acontecendo até na
cidade de São Francisco. Mas a justiça tem de ser feita: a Secretaria
de Meio Ambiente tomou providências, já está fazendo a segunda
análise da água para detectar o que está causando contaminação de
toda a água do nosso Rio São Francisco. Muito obrigada. O senhor
está de parabéns. Pode contar comigo na defesa não só do meio
ambiente de forma lógica, mas também do produtor rural, sobretudo o
pequeno. Muito obrigada.

O Deputado Antônio Júlio - Obrigado, Deputada. Aproveitamos para
fazer um convite a V. Exa. A Assembléia tem muitas atividades, e, às
vezes, os Deputados não têm conhecimento de todas. Às 16 horas,
teremos audiência pública para discutir esse decreto do Governador.
Infelizmente, tenho de falar do Governador, que apenas assinou o
decreto. Foi a Secretaria de Meio Ambiente que o elaborou. O
Deputado disse claramente que o nosso sistema ambiental é feito



262

para os médios e pequenos produtores, porque as grandes empresas,
como a Vale do Rio Doce, a MBR, etc. - hoje a Vale do Rio Doce
monopolizou o sistema de mineração no nosso Estado -, não recebem
nenhuma fiscalização ou multa. Quando recebem, as multas são
exorbitantes, justamente para que não sejam pagas. E as coisas vão
acontecendo. Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana, infelizmente
nesta semana recebi intimação da justiça para prestar testemunho em
um caso ainda oriundo da CPI da Mina de Capão Xavier. Todos
acham que a Mina de Capão Xavier foi aquela maravilha no sistema
de licenciamento ambiental. Infelizmente, por pressão financeira e
econômica, a medida de segurança implementada no nosso Estado,
que suspendeu as ações da MBR na Mina de Capão Xavier, está no
Supremo Tribunal engavetada, com parecer favorável pelo fim das
atividades da Mina de Capão Xavier. A justiça e o Ministério Público
têm agido. Aqueles funcionários que, por ordem de alguém,
concederam o licenciamento totalmente equivocado - isso foi apurado
na CPI -, agora estão sendo indiciados na justiça. Tinham de indiciar
quem mandou fazer o processo de licenciamento da Mina de Capão
Xavier. Mas não, ficam preocupados com o rapaz que está lá
pescando no Córrego do Barro, no Norte de Minas, ficam
preocupados em multar em R$5.000,00 quem tem cisterna, mas não
tem água. Isso é preocupante, e ninguém reclama. Essas pessoas
não têm o poder de cobrar do governo uma ação contra eles, vão
avolumando no IEF processos e mais processos que não darão em
nada, só darão desgaste para o Governador Aécio Neves e para o
Estado de Minas Gerais. Se o governo resolver levar em frente cada
ação dessas, principalmente do sistema ambiental do nosso Estado,
de R$500,00, R$600,00, para acertar esse processo, gastará
R$6.000,00, R$7.000,00. Depois de ler esse relatório hoje pela
manhã, voltei a ter política ideológica. Voltei ao tempo em que
enfrentamos a ditadura, quando lutamos pela liberdade do nosso país.
A cada dia, vemos, principalmente os homens da zona rural e as
pessoas dos Municípios mais pobres, sofrendo esse golpe e essa
fiscalização. É uma forma de amedrontar as pessoas mais simples.
Isso parece com o que enfrentávamos na ditadura, quando éramos
amedrontadas de todas as formas. Quando éramos do movimento
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estudantil e fomos presos pelo Exército, ficamos 18 horas com duas
metralhadoras: uma apontada para o pescoço e outra para o fígado,
apenas para fazerem pressão psicológica. É essa tortura psicológica
que a polícia ambiental está fazendo com a população do nosso
Estado, principalmente com a população rural. Na minha cidade, um
senhor de 72 anos teve um derrame porque não agüentou ser
torturado psicologicamente pela polícia ambiental. E estamos vendo
isso calados. Ou reagimos ou haverá um levante a qualquer momento.
O povo está apático porque também estamos. Mas, numa hora
aparecerá alguma liderança e enfrentará essa situação. Infelizmente,
todas as lideranças foram abafadas nesse processo do governo do
Estado, porque estão na mesma lógica. Uma hora alguém fará isso,
assim como fizemos na época da ditadura. Todos tinham medo, mas
alguns enfrentaram e sobreviveram. Vários sucumbiram, foram
torturados e desistiram do processo. Digo que sou sobrevivente dessa
ditadura porque a enfrentei com 14 anos, com 19 anos. Estudei,
candidatei-me a Prefeito, ganhei a eleição e estou no quinto mandato
com o mesmo posicionamento. Sou sobrevivente da ditadura que
alguns amigos do Governador Aécio Neves tentaram impor,
procurando derrotar-me nas eleições passadas. Sou sobrevivente de
todo tipo de ditadura, inclusive da ditadura política. A carga em cima
da minha candidatura foi muito pesada, e todos sabem. Não preciso
reclamar, apenas me vanglorio de dizer que sobrevivi, mais uma vez,
a uma ditadura.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Deputado Antônio Júlio,
não vou entrar profundamente nessa questão ao cumprimentá-lo,
porque sabemos da sua história política, do seu trabalho nesta Casa.
Tive a honra de ter sido presidido por V. Exa. nesta Casa durante um
período turbulento, mas, com muita firmeza, com cabeça erguida,
soube superar. São raros os parlamentares que conseguem passar
por momentos iguais àquele. Realmente, V. Exa. tem sobrevivido a
muitas turbulências. Quero também apoiar V. Exa. no tocante à polícia
florestal. A verdade é que Minas Gerais tem fama de ser um Estado
que cuida do meio ambiente. Minas é exemplo na sua legislação, na
sua ação, nos seus atos, mas existem casos que fogem ao controle
de qualquer pessoa. Aquelas pessoas que vivem nos gabinetes, que
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não conhecem a realidade do que acontece lá fora são “experts” em
fazer legislações futuristas que prejudicam a população, pegando
pequenos detalhes e deixando coisas importantes passarem
desapercebidas. Acho que esses tecnocratas fazem vista grossa de
propósito. Posso estar falando uma aberração, um absurdo, mas tudo
nos leva a pensar nisso. Vou citar dois exemplos. Minas Gerais tem
14 áreas de preservação ambiental. Essas APAs são constituídas
dentro dos gabinetes. Devem pegar o mapa de Minas, ver onde há
área verde para criar a área ambiental. Dessas áreas, 11 ou 12 foram
criadas no Norte de Minas, mas eles não dão suporte para que elas
tenham recursos, para que tenham uma proteção efetiva. São
deslocadas dessas áreas pessoas que moram há anos nelas, mas
não tomam cuidado de preservá-las. Existe uma área em Itacambira,
a famosa Serra das Esmeraldas, desde a época de Fernão Dias. Eles
nunca foram lá ajudar o Prefeito e levar algum recurso. Nem sequer
ela foi inserida no ICMS ecológico.

Essas áreas criadas no papel não foram regulamentadas. Isso
ocorre com quase todas. Criaram uma área belíssima no Município de
Manga só no papel. O traçado dela só existe no papel. Não há nada
que a preserve, que a proteja. Estão fazendo isso em nossa região.
Instituem a deliberação normativa baixando-a sobre a mata seca. Isso
trouxe um prejuízo incalculável ao Norte de Minas, Antônio Júlio.
Perdemos milhões de reais porque não se podia desmatar a área nem
plantar. Elevaram a área de preservação ambiental de 20% para 80%.
Brigamos muito contra isso. Estivemos com o Governador Aécio
Neves e com o Vice-Governador expondo essa situação. Parece que
agora baixaram esse percentual para 30% ou 40%, mas ainda não
regulamentaram. Não faltam helicópteros para o IEF demarcar áreas,
aplicar multas absurdas. O último fato ocorreu em uma empresa do
Triângulo Mineiro, que possui uma sesmaria de monocultura de trigo
com milhares de hectares plantados. Ela tinha de preservar 20% da
área. Só que não havia mais nada para preservar. Então, eles foram a
Bonito de Minas, Município a 50km de Januária, que tem uma área
linda, no Vale do Peruaçu. Compraram 8.000ha, tiraram 72 famílias de
pequenas propriedades. Cercaram essa área como compensação
para o Triângulo Mineiro, porque lá não há mais o que preservar.
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Temos, em Bonito de Minas, uma batata quente nas mãos: essa área
que compensa a destruição do Triângulo Mineiro. As 72 famílias
tiradas de suas terras estão hoje nas periferias de Januária, Montes
Claros e de São Francisco. A empresa não fez nada na área de
preservação, mas estão querendo que a Cemig leve, por meio do
Programa Luz para Todos, a energia de graça para a região de Bonito
de Minas. Sobre a legislação de meio ambiente de Minas Gerais, direi
em alto e bom som: é uma farsa. O que estão fazendo em Minas
Gerais é uma farsa. Os tecnocratas, os “burrocratas” que fazem essas
leis não conhecem as necessidades do Norte e do Vale do
Jequitinhonha. Essa metade de cima de Minas, na direção da Bahia, é
a única área do Estado, Antônio Júlio, que ainda tem o que preservar.
Daqui para baixo, tudo já foi destruído. Estão fazendo essas leis, que
são do jeito que está acontecendo lá. Propusemos um debate, pois é
necessária uma revisão urgente da legislação florestal de Minas
Gerais, dessa peça maravilhosa copiada por outros Estados, que traz
prejuízos incalculáveis ao Norte de Minas, onde pessoas estão
morrendo de fome, porque saíram de suas terras. Há 12 áreas de
preservação ambiental no Norte, que não são assumidas pelos
governos estadual e federal. Levamos isso ao conhecimento do
Governador Aécio Neves. Pedimos que ele reveja essa situação.
Travamos brigas homéricas no Copam, mostrando a necessidade de
se fazer uma legislação realista, e não essa futurista, que só existe no
papel, é virtual. A legislação ambiental de Minas é virtual, injusta e
massacrante para os pequenos proprietários rurais. Ela privilegia os
grandes proprietários e as grandes empresas que destruíram o
Triângulo e o Sul de Minas. Agora querem compensar no Norte de
Minas, expulsando o pequeno de casa. Chegam com dinheiro, pagam
à vista. Aparentemente pode ser um bom negócio. No Triângulo
Mineiro, um alqueire custa R$150.000,00. No Norte de Minas, estão
comprando o alqueire por R$2.000,00. Com um alqueire lá, fazem a
preservação de todo o Norte de Minas, atendendo à legislação. É
necessário fazermos essa revisão, o que venho pedindo há vários
meses, há vários anos. Estamos pagando uma conta ambiental que
não é nossa. O Norte de Minas pode ser considerado o pulmão do
Estado, mas é um estômago vazio. A injustiça está campeando em
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nossa região. Temos de fazer essa frente. Não queremos legislação
diferente. Por que a preservação em todas as regiões do Estado de
Minas Gerais é 20%, e lá querem implantar 80%? São duas leis? São
dois pesos e duas medidas? Isso não pode acontecer. Quem quer
preservar tem de preservar em sua área. Se querem plantar no
Triângulo, onde a terra é cara, que se faça a reserva legal dos 20% lá
no Triângulo Mineiro, e não que venham comprar terra barata, a preço
de banana - nem de banana, que hoje já está até com um precinho
bom -, no Norte de Minas, para preservar, para compensar o que
destruíram no Sul de Minas e no Triângulo. Muito obrigado.

O Deputado Antônio Júlio - Para complementar, Deputado Carlos
Pimenta, não sei se V. Exa. tem conhecimento de que a compensação
ambiental das grandes empresas tem sido feito por meio de TACs. No
IEF também tem TAC. E sabe como é o TAC lá? “Você me dá 6
carros; você me dá 12 computadores, seis GPS, seis mais não sei o
quê, e com isso fica isento de fazer a compensação”. É isso o que
está acontecendo. Felizmente, o Deputado Lafayette de Andrada, um
dos mais competentes que conheço, principalmente da família
Andrada - por isso a família Andrada vai mandar mais 500 anos -, fez
a denúncia, porque a renovação é sempre fantástica. Foi ele que fez
essa denúncia, que trouxe os documentos que apresentamos à
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e serão um dos
temas da discussão hoje à tarde, às 4 horas. Solicito a V. Exa., que
tem discutido essa questão do Norte de Minas, que vá lá discutir esse
decreto. Não sei se V. Exa. sabia que essa compensação está sendo
feita por meio de TAC. E sabe o que você tem de dar para o IEF?
Veículos, computadores, móveis. Sabiam disso? O Deputado
Lafayette de Andrada tem os documentos, que podem ser
apresentados para todos os Deputados. Falamos isso em uma
reunião que tivemos há uns 15 dias. O pessoal do IEF nos pediu para
maneirar, que eles iriam modificar, porque está havendo um mal-
entendido. Mas isso aconteceu. Não estamos inventando, não
estamos fazendo denúncia sem prova, sem documento.

A Deputada Elisa Costa (em aparte) - Agradeço ao Deputado
Antônio Júlio, a quem parabenizo pelo tema que está abordando. De
fato, o meio ambiente é o tema do planeta. Minas Gerais, considerada
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a caixa d’água do Brasil, tem de se preocupar com o aperfeiçoamento
das leis, especialmente no que concerne ao cuidado com nossas
regiões. Sou de uma região que o senhor conhece bem, o Vale do Rio
Doce. Em 30 anos, toda a mata atlântica nativa foi devastada por
descuidados, não somente pela legislação, como também pela
fiscalização. Primeiramente foi a mica, depois, a madeira. Por essa
razão, de fato, temos de ter uma legislação do presente, que atenda e
acompanhe essas devastações, mas que preserve e garanta as
nascentes, ou seja, que tenhamos revitalização das nossas bacias,
mas que também tenhamos cuidado com os pequenos agricultores;
que a fiscalização seja eficiente, mas não traga prejuízo. Entendo que,
em Minas Gerais, três ou quatro temas chamam-nos a atenção
relativamente à questão ambiental. É um Estado de forte mineração, o
que traz sérios problemas ambientais. É um Estado em que o
agronegócio está crescendo, o que também demanda cuidados do
ponto de vista de reflorestamento e de plantio de cana, ou seja, em
relação ao meio ambiente. Temos também um conjunto enorme de
propostas e projetos de hidrelétricas e de pequenas hidrelétricas -
PCHs - para produção de energia. Tudo isso causa impacto ao meio
ambiente. Da mesma forma, temos uma agricultura familiar forte, e o
pequeno agricultor caminha para a preservação. Há também a
agropecuária, que é forte no nosso Estado. São cinco temas
importantes para o equilíbrio ambiental. Por essa razão, Minas deve
fazer um debate permanente sobre a sua legislação, sua fiscalização,
do ponto de vista dos técnicos, do Estado, do governo federal, para
que tenhamos um meio ambiente saudável, que contribua para o
crescimento sustentável e o desenvolvimento do Estado de Minas
Gerais. Os técnicos, o governo, o Ibama, o IEF, o Copam e os demais
órgãos devem atentar-se para esses acontecimentos, devem
participar dos debates, assim como as ONGs ambientalistas, para
atingirmos o equilíbrio desse sistema.

Deixo aqui minha insatisfação. Nós, juntamente com vários
Deputados da Assembléia, constituímos a Cipe-Rio Doce: somos
cinco Deputados em defesa da Bacia do Rio Doce. Também
defendemos a Bacia do Mucuri e do Jequitinhonha. Mas
especialmente na Bacia do Rio Doce, temos um projeto que se chama
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Rio Doce Limpo, visando trabalhar o esgotamento sanitário dos
nossos rios, de seus afluentes e do próprio Rio Doce. Discutimos e
aprovamos, no ano passado, recursos da ordem de R$4.000.000,00,
que estão no Orçamento previsto para este ano, para contribuir com
os Municípios na elaboração de projetos de ETE, a fim de promover o
saneamento dos nossos rios, principalmente do Rio Doce. Para nossa
surpresa, esse recurso, que a princípio estava alocado na Secretaria
de Desenvolvimento Urbano - Sedru -, está sendo deslocado para
outros investimentos, até mesmo para a Copasa. E essa proposta,
com mais de 25 Municípios listados para a obtenção dos projetos,
encontra-se marginalizada, fora desse debate. Tivemos um encontro
com o Secretário Dilzon Melo, juntamente com o Deputado José
Henrique, dele cobrando uma atitude. E ele nos disse que o máximo
que conseguiu foram recursos no valor de R$600.000,00, para fazer o
diagnóstico desses 25 Municípios. Na verdade, grande parte desses
Municípios já têm um estudo mais avançado para essa realização.
Quero cobrar da Copasa, da Secretaria de Meio Ambiente, da Sedru e
do governo do Estado esse compromisso já assumido e definido no
Orçamento. E vejam que essa proposta foi discutida num grupo
técnico com representantes de todos os órgãos do governo de Minas
Gerais. Deixo aqui a nossa insatisfação em relação a esse tema. E
parte desse recurso, em que pese às demais bacias de Minas, como,
por exemplo, a do São Francisco, está sendo destinada ao referido
rio, que já dispõe de um projeto muito avançado de revitalização. E
todos os recursos do Fhidro, da ordem de aproximadamente
R$60.000.000,00, são destinados à recuperação da Bacia
Hidrográfica do São Francisco, que defendemos com a mesma
ênfase. Mas também não podemos deixar de olhar para as demais
bacias hidrográficas de Minas Gerais, como a do Rio Mucuri, a do Rio
Jequitinhonha e principalmente a do Rio Doce, que é um rio federal,
estratégico para Minas Gerais, pois une Minas ao Espírito Santo,
necessitando do compromisso do governo mineiro e do governo
federal.

Parabenizo o Deputado Antônio Júlio por suas palavras, embora
tenhamos alguma divergência na condução deste debate. Minas
Gerais deve ter como prioridade o equilíbrio sustentável de seu
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crescimento econômico, seu desenvolvimento social, mas
considerando a importância ambiental que representa para o planeta.
Concordo com V. Exa. no tocante à fiscalização. Deve ser uma
fiscalização que não faça diferença de tratamento entre os pequenos
e os médios produtores - os garimpeiros também são considerados
pequenos agricultores -; uma fiscalização que preserve o meio
ambiente, mas que respeite o pequeno agricultor, a sua pequena
propriedade, o compromisso com a produção agrícola deste país, e
que, efetivamente, leve em consideração o meio ambiente. Aliás, isso
é fundamental para o pequeno agricultor: manter a sua propriedade,
garantir as suas nascentes e produzir alimentos. Sem água não há
produção de alimentos. Muito obrigada.

O Deputado Antônio Júlio - Discuto a questão da fiscalização
absurda. Sou a favor do meio ambiente. Fui um dos que ajudaram na
condução do processo da nossa lei ambiental florestal, bastante
discutida. Mas houve vários equívocos. E continuamos a tê-los, por
nossa culpa mesmo.

O governo elabora leis delegadas, e, por um curto período, houve o
CGFAI, órgão gestor da fiscalização conjunta, que não está
funcionando. Cada órgão continua a fazer como quer, inclusive
editando TACs, como o IEF. Isso é absurdo. Se tivéssemos condição,
tínhamos de criar uma CPI. TAC para fazer compensação ambiental?

Como disse o Deputado Carlos Pimenta, por que a compensação
ambiental não pode ser feita em propriedades do Sul de Minas ou do
Triângulo Mineiro, mas no Jequitinhonha, no Norte de Minas,
empobrecendo ainda mais aquela população? Compensação tem de
ser feita na propriedade que usa o seu espaço para o agronegócio.
Utilizam terras produtivas para poderem usufruir de terras menos
produtivas do Norte de Minas, aumentando ainda mais a pobreza, ou
seja, vendem pobreza ao capitalismo.

Isso tem de ser revisto. Temos de ter área de preservação,
legislação forte e educação. Graças a Deus, a população está
bastante consciente disso. Quem ainda não está consciente são os
ricos, os capitalistas, os empresários do agronegócio, que apenas
vêem o negócio, como ganhar dinheiro, esquecendo-se do meio
ambiente. Mas as classes média e baixa estão conscientes da
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necessidade de preservação. O Secretário me disse que o grande
problema é o nosso sistema ambiental ser urbanista, feito por pessoas
que moram em centros urbanos.

Deputada Elisa, digo isso com muita tranqüilidade, porque ando
muito e só discuto quando vejo as coisas. Discuti sobre o CGFAI em
São Tomé das Letras, depois de ter recebido essa documentação,
que também foi encaminhada ao Governador, que nem chegou a
recebê-la. Aliás, ele nem teria tempo de ler tudo. Reconheço isso e
não o questiono.

A educação é tão importante quanto a fiscalização. O povo está
consciente, os estudantes estão conscientes. Quando pesco, já não
vejo mais sacos de lixo jogados na beira do córrego, porque
começamos a difundir que é preciso levar o lixo para a cidade. Se
vocês forem ao nosso rancho, verão escrito: “Leve o lixo para a cidade
ou um depósito”. Então, essa consciência existe.

O que estamos discutindo é a forma de fiscalização. Sou a favor do
meio ambiente, luto, não faço demagogia, como a maioria. Faço a
minha parte. Assim, sirvo de exemplo para as pessoas que estão ao
meu lado.

O meio ambiente não é respeitado pelo capitalismo selvagem, pelos
grandes empresários. Essas pessoas pregam a proteção ao meio
ambiente dizendo que fazem isso e farão aquilo, mas, na verdade,
não fazem e não são cobrados. Quando cobrados, fazem um TAC,
dão seis carros, e o problema morreu. Será que seis carros são mais
importantes que a preservação ambiental?

Convido os senhores para uma grande discussão, às 4 horas, que
acontecerá com o objetivo de melhorar o relacionamento entre
fiscalização, governo do Estado e população.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado Antônio Júlio,
quero agradecer-lhe o aparte, cumprimentá-lo por abordar tema tão
importante e me unir a V. Exa. na preocupação com o meio ambiente,
o que, sem dúvida, é de todos nós. E não apenas na preocupação,
mas na atitude, como V. Exa. disse. Temos de ter essa compreensão,
diria até a humildade de entender isso, embora a legislação seja fruto
de uma profusão de leis elaboradas ao longo das últimas décadas.
Em alguns aspectos, isso foi extremamente positivo.
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Criou-se um cipoal de leis, como se tem dito ultimamente. Em
algumas situações, ao invés de preservar o meio ambiente, a
legislação o prejudica, faz com que o sujeito tenha que fugir dos
órgãos oficiais. Isso acaba por prejudicar ainda mais a natureza e o
ser humano. Será possível que vamos compreender a natureza como
algo de que o ser humano não faz parte? Ela tem toda sua maravilha,
sua beleza, mas, com certeza, precisamos compreendê-la, preservá-
la e, como seres humanos, usufruir de forma sustentável todos os
bens naturais que existem a nossa volta. Defendemos essa forma de
convivência sustentável.

V. Exa. sabe do absurdo de que tratarei a seguir. Temos uma lei que
diz ser absolutamente proibido, sob pena de prisão, cortar qualquer pé
de pequi. Num primeiro momento, podem dizer que isso é bom, pois o
pequi é uma espécie exótica, natural do cerrado mineiro e pode
acabar sem a lei. Não é bem assim. O Deputado Getúlio Neiva,
homem do Norte de Minas, conhece bem o assunto. Hoje, é possível
clonar um pé de pequi e fazer quantos milhões desejar. Dominam-se
todos os conhecimentos para se saber a respeito das demandas da
planta e desenvolvê-la. Esse não é o problema.

O terrível dessa lei é que, se hoje tivermos uma empresa como a
Fiat, que tem capital externo - não temos xenofobia nem dificuldade
de compreender que vivemos num mundo globalizado -, uma empresa
grande, querendo instalar-se em qualquer cidade mineira, não poderá,
caso haja um pé de pequi. Qualquer grande empresa que pretenda
instalar-se, pode ser num cerrado bravo, pode ser num lugar sem
nascente, se houver um pé de pequi e for preciso cortá-lo, ninguém,
nem o Governador Aécio Neves ou nenhum Deputado, arrumará um
jeitinho, a não ser o de infringir a lei, o de cometer o crime. Talvez, o
crime tenha sido fazer a lei dessa maneira.

Não estou fazendo responsabilizando quem elaborou a lei, pois
havia outra visão naquele momento. Mas os tempos mudaram, então
cabe a nós modificar a legislação.

A visão é equivocada. Há informações seguras de que, ao verem
nascer um pé de pequi, produtores rurais ou sitiantes tratam de
arrancá-lo, porque sabem que, se não o fizerem, terão uma dor de
cabeça insuportável posteriormente.
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Ontem, ao debater o assunto, um empresário nos contou o seguinte:
ele recebeu uma proposta de compra da sua fazenda. O interessado
estava encantado com sua propriedade, localizada numa região
próxima ao Norte de Minas; viu que as terras eram férteis, adequadas
a sua intenção de fazer uma bela plantação de soja. O negócio foi
fechado. Quando se aproximou o dia de passar a escritura, o
comprador recuou alegando que, ao verificar as terras, constatou a
presença de muitos pés de pequi na propriedade, sendo impossível
fazer uma lavoura de soja irrigada nessa situação.

Empregos e riqueza poderiam ser gerados se os pés de pequi
fossem retirados e plantados em locais mais apropriados, mas a lei
não permite. Desde a legislatura passada, tento mudar essa lei.

Não para dizer que todo mundo pode sair por aí arrancando pé de
pequi. Não. Digo que, para você retirar um pé de pequi, você deve ter
autorização prévia do órgão ambiental, com medidas compensatórias
determinadas por ele. Se o órgão ambiental entender que, para cada
pé de pequi, você deve plantar 100 e será responsável por eles até
que se desenvolvam, essa é uma medida compensatória. Agora é
inaceitável o que temos hoje.

Em São Sebastião do Oeste, Município ao lado de Divinópolis - e V.
Exa. o conhece -, nosso amigo, conhecido empresário e ex-Prefeito
de São Sebastião do Oeste, Otaviano, comprou um terreno para
retirar um abatedouro de frangos que está dentro do Município de
Divinópolis. Esse abatedouro gerava problemas ambientais porque
estava em uma área pequena e não havia como construir uma
estação de tratamento nela. O abatedouro estava condenado pelo
Ministério Público e pela fiscalização ambiental, com multas e prazos
para ser fechado. Otaviano, então, comprou um terreno em São
Sebastião do Oeste e fez o projeto. Quando o IEF foi fazer a vistoria,
encontrou lá meia dúzia de pés de pequi. Deputado Antônio Júlio, ele
teve de desistir do projeto do abatedouro - o que resolveria um grave
problema ambiental -, porque não há salvação para isso: pé de pequi
não pode arrancar. Mas, poderia ter havido uma medida
compensatória: esses pés de pequi serem transplantados para outro
lugar. Mas, não pôde, eram intocáveis. Isso é uma ignorância
inaceitável. Em vez de ajudarem a preservar o pequizeiro, estão
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ajudando a destruí-lo, porque, quem vir um pé de pequi nascer, vai
logo arrancá-lo, pois, do contrário, virará dor de cabeça.

Então, lembro esse exemplo para concordar com V. Exa. de que,
primeiro, temos de preservar o meio ambiente. Ninguém discute nem
condena isso, e compreendi bem o que disse V. Exa. Mas temos de
ser racionais, e é justamente com esse propósito que apresentei uma
sugestão acolhida pelo Presidente. Estaremos reunidos à tarde, a fim
de definir dias, horários, locais e programação de um seminário que
será realizado na Assembléia Legislativa, para tratar de licenciamento
ambiental e desenvolvimento sustentável. O licenciamento é
importante, mas torna-se um pesadelo para alguns empreendedores.
É preciso racionalizar e desburocratizar sem destruir a natureza nem o
ser humano, devido à loucura que se tornam todos esses
procedimentos. Muito obrigado, Deputado.

O Deputado Antônio Júlio - Obrigado, Deputado. Esta é a discussão
que queremos fazer, e é isso, Deputado Domingos Sávio, que gostaria
que as pessoas que me ouvem lá na Secretaria de governo levassem
para o Governador Aécio Neves, mas não na forma de fofoca. Não
estamos aqui apenas criticando, mas abordando os sérios problemas
até para preservar a imagem do Governador, como escrevem aqui
essas entidades que denunciam essa ação do CGFAI, Congat e con-
não-sei-mais-o-quê, na região de São Tomé das Letras. Devemos
evitar esse desgate gratuito. Às vezes, os órgãos ambientais fazem
com que o Governador pague a conta, e sei que a conta não é dele.
Infelizmente, quando você faz o discurso criticando, você tem de falar
que é do Governador, porque é ele quem assina, mas a
responsabilidade é dos Secretários. Isso que mencionamos aqui são
problemas sérios que ocorrem, no Estado de Minas Gerais. O Estado
está parado e não se desenvolve como está na propaganda do
governo, porque não conseguimos avançar.

O Deputado Domingos Sávio foi muito claro e disse que qualquer pé
de pequi serve para você segurar ou impedir qualquer investimento.
Vejo na minha cidade, Pará de Minas, que uma empresa grande
comprou um terreno para fazer uma grande investimento e, nele,
havia um pé de jabuticaba. Há um ano e meio, tentam uma
autorização para cortar o pé de jabuticaba, sendo que não
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conseguiram e desistiram do investimento. Ontem, telefonou-me um
Prefeito amigo que pediu-me que olhasse na Feam o licenciamento de
uma área do seu irmão, no Norte de Minas. Fomos à Feam, e, há um
ano, está lá toda a documentação exigida. Nem olharam os papéis.

Então, queremos discutir isso, que o governo e o Estado tenham
realmente instrumentos legais e técnicos capacitados para fazer essa
fiscalização e esses levantamentos. Deputado Presidente Doutor
Viana, acontece que, em alguns casos, como o de São Tomé das
Letras, os técnicos entre aspas que lá foram, em nome da Feam e do
Copam, não são pessoas habilitadas para aquele tipo de atividade.

Todos estão dando palpites sem ter conhecimento técnico e sem
estudos elaborados por geólogos e por engenheiros de Minas. Às
vezes são pessoas formadas e com boas intenções, mas sem
preparo. Deputado Zé Maia, o representante de uma empresa disse
ao técnico que a fiscalizou que tinha toda a documentação, que fez o
estudo geológico, que nele continha o impacto ambiental, mas o
técnico disse que o impacto visual era muito pesado e multou a
empresa em R$30.000,00. Tudo que o empresário fez não valeu à
pena, ele perdeu tempo. Até o impacto visual é importante. O
empresário tem que fazer coisas bonitas. Dizem que as nossas
estradas são cheias de curva, porque antigamente os arquitetos
achavam que assim ficariam bonitas. Essa é a justificativa. Então, o
visual também faz parte dos critérios para que a empresa seja
multada.

O Deputado Zé Maia (em aparte) - Cumprimento o Deputado
Antônio Júlio pelo seu discurso, que sempre traz posicionamentos
corretos para esta Assembléia Legislativa. Temos que fazer justiça,
porque há bons técnicos e boas pessoas no comando do meio
ambiente no governo de Minas. Mas quero fazer coro com suas
palavras quando tratamos do desenvolvimento. Faço um apelo: há
muitas pessoas e entidades - não as quero nominar para não criar
polêmicas - que travam e dificultam o desenvolvimento. Quero dizer a
essas pessoas que atrás de um empreendimento há sempre
oportunidades e a geração de empregos. Isso resolve o problema das
pessoas. O desenvolvimento gera uma arrecadação maior de
impostos.
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Ontem falamos sobre a divisão de tributos. Os empreendimentos
aumentam a arrecadação e geram oportunidade para as pessoas. Há
pessoas que impedem a instalação dos empreendimentos, mas
precisam lembrar-se de que, atrás desses empreendimentos, há
oportunidades e empregos que resolvem a vida das pessoas. Há
muitas pessoas com curso superior trabalhando como serventes de
pedreiro e aguardando a instalação de um empreendimento. É preciso
ter bom senso e equilíbrio. Há pessoas que são contra tudo e não
permitem a instalação de nenhuma empresa ou indústria, trazendo
prejuízos para Minas Gerais. Parabenizo o Deputado Antônio Júlio
pelo seu pronunciamento.

O Deputado Antônio Júlio - O projeto de lei do Deputado Carlos
Mosconi mostra tudo o que estamos pregando. O Deputado Carlos
Mosconi fez uma proposta de modificação de um terreno que foi
doado para o sindicato devido à sua sobrevivência. Ele mudará de
local e terá condições de sobreviver. Por isso somos favoráveis ao
Projeto de Lei nº 1.249, que embasou nossa discussão, mostrando
que ainda há pessoas corretas que procuram o desenvolvimento no
Sindicato de Pouso Alegre. Fazem uma modificação na lei para
melhorar seu local de trabalho e seu terreno.

Sr. Presidente, muito obrigado pela tolerância. O Plenário está vazio.
Percebemos que as pessoas saem do Plenário sempre que fazemos
um discurso contra o governo. Faço um pedido àqueles que me
ouviram pela TV Assembléia para que não levem esse discurso ao
Governador como uma fofoca, mas como sugestão de um
companheiro e amigo que preocupa-se com Minas Gerais sem fazer
demagogias e, principalmente, sem puxar saco do governo, pois isso
não leva a nada. Aqueles que são os puxa-sacos do Governador,
hoje, amanhã serão seus adversários.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Tendo em vista a importância das matérias constantes na
pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada
das Deputadas e dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Getúlio Neiva) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 11 Deputados.

Portanto, não há quórum para a continuação dos trabalhos.
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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, 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 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/9/2007
Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

André Quintão, Carlin Moura e João Leite, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
André Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado 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 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 dos Deputados André Quintão e
Carlin Moura, em que solicitam seja realizada reunião desta Comissão
para, em audiência pública, debater sobre o tema "A Democratização
dos Meios de Comunicação". 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 outubro de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura - Eros Biondini.

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DIREITOS HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/10/2007
Às 19h15min, comparece na Sala das Comissões o Deputado

Durval Ângelo, membro da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a
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reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dando-a por
aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se
destina a fazer o lançamento do livro "Gestão e Espiritualidade", de
autoria do Irmão Afonso Murad e a realizar debate a respeito da obra.
A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs.
Irmão Afonso Tadeu Murad, autor do livro "Gestão e Espiritualidade";
Lena Sangawa, psicóloga, coordenadora da "Casa da Acolhida
Marista"; Maria do Socorro Athayde Versiane, consultora
organizacional e professora da Fundação Dom Cabral; e Albano
Carvalho de Menezes, assessor de comunicação do Projeto "Amigo
da Àgua", Fundação L'Hermitage, 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. 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 outubro de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - João Leite - Carlos Pimenta - Luiz

Tadeu Leite.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 10 DE OUTUBRO DE 2007

ATAS
ATA DA 40ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/10/2007
Presidência do Deputado Carlin Moura

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Exibição de vídeo - Palavras do Deputado André Quintão -
Entrega de placa - Palavras do Sr. Carlos Alberto Delfino -
Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente - Apresentação
musical - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Carlin Moura.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Carlin Moura) - 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 André Quintão, 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.
Ronaldo Vasconcellos, Vice-Prefeito Municipal de Belo Horizonte, e
Carlos Alberto Delfino, Diretor de Assuntos Públicos e Coordenador
do Programa Mãos Que Ajudam, na Região Metropolitana de Belo
Horizonte; a Exma. Sra. Vereadora Ana Paschoal, representando a
Câmara Municipal de Belo Horizonte; os Exmos. Srs. Natã Cruciol
Tobias, Setenta Autoridade de Área, representando a Igreja de Jesus
Cristo dos Santos dos Últimos Dias; e Deputado André Quintão, autor
do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença dos Exmos. Srs. Odílio Quirino,

representante da Estaca Belo Horizonte-Oeste; Alessandro Marques,
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representante da Estaca Belo Horizonte-Pampulha; Marcelo Louza,
representante da Estaca Belo Horizonte; Nivaldo Caetano da Cunha,
representante da Estaca Contagem; Edson Donizete Gonçalves
Ribeiro, representante da Estaca Sete Lagoas; Olavo Machado Júnior,
Presidente do Ciemg e Vice-Presidente da Fiemg; da Exma. Sra.
Sandra Ribeiro Souto, Diretora Acadêmica do Instituto Belo Horizonte
de Ensino Superior; e dos Exmos. Srs. Maurício Rangel, Secretário de
Trabalho e Ação Social de Contagem, e Gilson Queiroz, Presidente do
Crea-MG.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Programa Mãos

Que Ajudam.
Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvirem o Hino Nacional.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeo
O locutor - Convidamos os presentes a assistirem à exibição de

vídeo.
- Procede-se a exibição de vídeo.

Palavras do Deputado André Quintão
Boa-noite a todos os presentes. Cumprimento os Exmos. Srs.

Deputados Carlin Moura, que representa o Exmo. Sr. Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado Alberto
Pinto Coelho; Carlos Alberto Delfino, Diretor de Assuntos Públicos e
Coordenador do Programa Mãos que Ajudam, da Região
Metropolitana de Belo Horizonte; Ronaldo Vasconcellos, Vice-Prefeito,
amigo de todos e da cidade de Belo Horizonte; e Vereadora, querida
amiga, Ana Paschoal, representando aqui a Câmara Municipal de
Belo Horizonte. Aproveito a oportunidade, com algumas horas de
antecedência, para transmitir um fraterno abraço de aniversário a
você, que aniversaria amanhã. Cumprimento Natã Cruciol Tobias,
Setenta Autoridade de Área, que representa a Igreja de Jesus Cristo
dos Santos dos Últimos Dias - sua presença nos honra nesta
solenidade. Cumprimento, também, o Secretário Maurício Rangel,
representando o Município de Contagem; o Gilson, Presidente do
Crea-MG, nosso amigo; os representantes da Fiemg e todos os
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demais presentes.
É com imensa alegria que nos reunimos hoje, nesta Casa, para

homenagear o Programa Mãos Que Ajudam.
Queremos expressar aqui, a todos os seus representantes

presentes, o reconhecimento da importância e do alcance desse
trabalho humanitário desenvolvido em diversos Municípios mineiros,
ao mesmo tempo em que reafirmamos a Assembléia Legislativa como
uma Casa aberta, que busca interagir com a sociedade de forma
crescente para exercer, com responsabilidade, o seu papel
deliberativo, fiscalizador e propositor de políticas para o bem comum.

Motiva-nos o exercício da política como um instrumento de
promoção da cidadania e conquista de direitos sociais, econômicos e
culturais, que elevem a qualidade de vida da coletividade e concorram
para uma sociedade justa e igualitária.

Nesse sentido, tem enorme importância o trabalho social
desempenhado pelas entidades religiosas, pelas associações
comunitárias, pelas empresas, universidades, cidadãos e ONGs
diversas engajadas no compromisso ético de elevar o Brasil à
condição de uma nação socialmente justa. O seu papel transcende os
resultados imediatos projetados e contribuem também para o
fortalecimento da consciência social, para a elevação da auto-estima
das pessoas e das comunidades em situações vulneráveis, e
produzem efeitos multiplicadores. Devem ser exemplares como
exercício da cidadania.

Reconhecido pela Organização das Nações Unidas - ONU - como
programa mundial, o Programa Mãos Que Ajudam, da Igreja de Jesus
Cristo dos Santos dos Últimos Dias, fundado nos valores cristãos do
amor ao próximo, da solidariedade e da família como unidade básica
da sociedade e espaço privilegiado de convívio e formação, já reúne
60 mil voluntários no País. Em parceria com outras entidades,
instituições religiosas, organizações assistenciais, empresas privadas,
ministérios, governos estaduais, Prefeituras e casas legislativas, o
Programa Mãos Que Ajudam tem se destacado num trabalho
persistente, entremeado por realizações de impacto simultâneas em
todas as cidades onde estão presentes, que mobilizam e beneficiam
milhares de pessoas de todas as idades.
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O vídeo aqui apresentado relata, exatamente, um pouco do muito
que é feito pelo Programa Mãos Que Ajudam.

Como norteadores prioritários dessas ações, chama-nos atenção o
foco nos valores da família e da educação, que tocam fundo nos
problemas mais cruciais de nossa juventude hoje: a violência, o
consumismo, as drogas, a perda dos vínculos familiares, a falta de
perspectiva profissional. Em contraposição à soberania dos interesses
econômicos, do consumismo exacerbado, do egoísmo, o Programa
Mãos Que Ajudam procura mostrar as virtudes da família e da
educação, em sintonia com as políticas públicas a partir da
Constituição de 1988, que busca assegurar a proteção do Estado à
família, e esta como pilar para a proteção e promoção social e a
superação solidária dos desafios contemporâneos. Não tenho
nenhuma dúvida de que esse é o caminho apontado não só pelo
arcabouço institucional e pelos governos, mas principalmente pela
filosofia e crença que embasam o trabalho do Programa Mãos Que
Ajudam: que a família deve ser o eixo central constituinte das
preocupações éticas de governantes, de legisladores e também de
sociedade civil organizada. Não há condição de o ser humano ou a
coletividade terem a formação moral, cidadã e educacional adequadas
sem o devido suporte emocional, afetivo, de acolhida de famílias
estruturadas. Cabe a todos nós dotarmos essas famílias de condições
para que, de fato, possam cumprir seu papel. O programa chegou a
Minas Gerais em 2001 e já apresenta resultados efetivos. Na Região
Metropolitana de Belo Horizonte, que tem entre seus coordenadores o
nosso querido amigo Carlos Delfino, temos cerca de 2 mil voluntários
engajados e inúmeras ações fecundas nas comunidades, algumas
das quais já tive a honra e a alegria de presenciar. Ações que unem
educação, proteção ambiental, cultura, cidadania, proteção à saúde,
carinho, acolhida. Já lembramos o exemplo das escolas. Podemos
citar também a revitalização do Parque Paulo Pinheiro Chagas, em
Contagem; a doação de enxovais, também já relatada aqui; o auxílio
aos hospitais, o conforto nos asilos, com a visita de crianças; a
doação de talento, trabalho e amor. Em Contagem, Nova Lima,
Vespasiano, Divinópolis, Sete Lagoas, Ribeirão das Neves, entre
outros Municípios. É importante este momento, porque temos a
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oportunidade de mostrar esse trabalho para toda a Minas Gerais, uma
vez que esta reunião especial está sendo transmitida ao vivo para
quase 300 Municípios de Minas Gerais. Tão importantes quanto esses
resultados são seus efeitos multiplicadores para enfrentarmos os
desafios que se apresentam na sociedade contemporânea,
especialmente em nosso país, marcado por históricas e profundas
desigualdades sociais. Junto ao processo de crescimento econômico,
é preciso que as políticas públicas assegurem direitos básicos e
abram perspectivas emancipatórias. É esse período de fortalecimento
das políticas públicas, com crescente participação popular através de
conferências, conselhos, parcerias e várias iniciativas públicas, que
estamos conquistando para o nosso país. Concluo aqui não só o
depoimento de um parlamentar, mas de um militante da área social,
um profissional. Tenho muito orgulho de ser assistente social
concursado da Prefeitura de Belo Horizonte, hoje licenciado, uma
imposição da Lei Orgânica. Só posso dedicar-me ao mandato, por
força legal. Estou licenciado da Prefeitura sem remuneração. Mas,
como assistente social e como parlamentar, queria dizer, Carlos, que
esta homenagem é uma forma de valorizarmos o trabalho voluntário, a
doação das pessoas, a construção de novos valores em nossa
sociedade. Longe de querermos que o trabalho voluntário, que as
ONGs, que as entidades e instituições religiosas substituam o papel
legal, constitucional, que deve ser o do poder público, em que nível
for. Compete ao poder público velar e garantir os direitos básicos de
cidadania. Não temos dúvida, inclusive não achamos que essa tarefa
seja transferida, delegada para a sociedade civil. Mas é inegável que,
diante do enorme abismo social enfrentado pelo nosso país, diante da
omissão histórica de vários governos que passaram pelo nosso país e
diante da realidade cruel enfrentada, ainda, por muitos de nossos
irmãos e irmãs, é imprescindível a parceria, a colaboração, o trabalho
compartilhado entre governos e sociedade civil organizada, nas suas
várias instituições. É nessa perspectiva que compreendemos,
entendemos e valorizamos o trabalho voluntário. A dimensão objetiva
do aqui e agora, de reformar uma escola, de levar conforto e carinho a
um idoso desassistido, de reformar um espaço público de lazer, mas
também, o sentimento simbólico, subjetivo, de construção de novos
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valores numa sociedade embrutecida, em que as pessoas sequer
olham nos olhos umas das outras ou estendem as mãos,
principalmente àqueles que se encontram numa situação mais
desconfortável. Em nome da Assembléia Legislativa, reconheço esse
trabalho, e que esse reconhecimento seja mais um estímulo para que
vocês continuem compartilhando o bem em cada Município e no
nosso querido Estado de Minas Gerais. Sejamos todos atores dessa
construção. Fica aqui a homenagem aos 60 mil voluntários do
Programa Mãos Que Ajudam, homenagem esta que talvez já tenha
vindo com um certo atraso em função do bem que tantas pessoas
fazem em nome de valores que devemos multiplicar em nossa
sociedade. Continuem firmes, com essas mãos que ajudam a
construir um País, um Estado e um Município melhores. Muito
obrigado.

Entrega de Placa
O locutor - Neste instante, o Deputado Carlin Moura, representando

o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Alberto Pinto
Coelho, fará a entrega ao Sr. Carlos Alberto Delfino, Diretor de
Assuntos Públicos e Coordenador do Programa Mãos Que Ajudam, na
Região Metropolitana de Belo Horizonte, de placa alusiva a esta
homenagem. A placa contém os seguintes dizeres: “O exemplo é mais
eficaz e convincente do que as palavras. O trabalho que o Programa
Mãos Que Ajudam promove, por meio de seus voluntários, demonstra
que, havendo boa vontade e união de esforços, a prática do serviço
altruísta é possível e gratificante. A Assembléia Legislativa, em nome
do povo mineiro, reconhece e agradece os inestimáveis benefícios
prestados pelo programa à sociedade, principalmente aos menos
favorecidos.”.

O Sr. Presidente - Convido o Deputado André Quintão, autor do
requerimento, a acompanhar-me na entrega da placa

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Carlos Alberto Delfino

Exmo. Deputado Carlin Moura, representando o Exmo. Presidente
da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, Deputado Alberto Pinto
Coelho; Exmo. Sr. Ronaldo Vasconcellos, amigo e Vice-Prefeito de
Belo Horizonte; Exma. Vereadora Ana Paschoal, aqui representando a
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Câmara Municipal de Belo Horizonte; Sr. Elder Tobias, Setenta
Autoridade de Área; Irmão Natã Cruciol Tobias, representando a Igreja
de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias; prezado Deputado
André Quintão, autor que deu origem a esta solenidade, companheiro
e amigo presente em nossas tarefas no Programa Mãos Que Ajudam;
prezado amigo Maurício Rangel, Secretário do Trabalho e da Ação
Social de Contagem, representando a Prefeita Marília Campos; Dr.
Olavo Machado Júnior, amigo e companheiro; Presidente e Vice-
Presidente da Fiemg; prezado amigo Cláudio Lambertucci; prezados
amigos líderes eclesiásticos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos
Últimos Dias; voluntários; senhoras e senhores, boa-noite. É uma
grande responsabilidade representar esses milhares de voluntários do
Programa Mãos Que Ajudam, que, em todos os projetos,
desempenham ação com muita dedicação e amor no coração, já que
são voluntários, e só temos oportunidade de fazer isso aos sábados,
feriados e de meia-noite às 6 horas da manhã.

Iniciando, gostaria de esclarecer para todos os presentes que o
Programa Mãos Que Ajudam é originário da organização de assuntos
públicos de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, um
programa permanente de ajuda humanitária e de serviço comunitário,
que mobiliza milhares de voluntários de todas as idades, no Brasil,
estendendo a mão a quem precisa. A organização de assuntos
públicos tem como objetivos contribuir para uma imagem pública
positiva da Igreja e sua doutrina centrada em Cristo, reafirmar o papel
da Igreja como fonte vital de respostas para as dificuldades da vida e
formar laços de amizade e compreensão. Para alcançar esses
objetivos, a Igreja procura trabalhar junto da sociedade, enfatizando o
princípio da cidadania, no qual acreditamos estar a base para as
reivindicações dos nossos direitos, mas que não nos dispensa de
sermos cumpridores dos nossos deveres como cidadãos. Nesta vida,
ninguém está imune a desafios. Quando desafios emocionais e
sociais surgem, a ajuda está presente; e, com esse objetivo e em
relação a esses deveres, enumeramos outros programas
desenvolvidos pela Igreja. Temos o Fundo Perpétuo de Educação,
que oferece empréstimos para ajudar os jovens de 18 a 30 anos,
membros fiéis da Igreja, a continuar os estudos para que consigam
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um emprego melhor e para que sirvam sua família, a Igreja e a
comunidade. Para obter esse recurso, é necessário o jovem cumprir
alguns requisitos, entre eles estar freqüentando o curso de religião,
por meio do Sistema Educacional da Igreja. Temos também os
Serviços de Recursos de Emprego, que tem o propósito orientador de
ajudar as pessoas a alcançarem sua auto-suficiência profissional por
meio de emprego, educação e negócio próprio.

Numa de suas entrevistas, o Ministro Patrus Ananias disse:
“Precisamos ajudar as famílias a viverem o Evangelho, uma religião
em seus lares, serem mais cristãos e amarem ao próximo”. “Nenhum
sucesso na vida compensa o fracasso no lar”, palavras de um líder da
Igreja, nosso Presidente David O. Mckay.

Acreditamos que a religião deve ser vivida de maneira prática,
exatamente para nos proporcionar um mundo melhor, uma sociedade
livre, justa e solidária, sabendo que isso constitui um dos objetivos da
República Federativa do Brasil, enumerado no art. 3º da Constituição
Federal. O art. 226 da Constituição Federal nos afirma que a família é
a base desta sociedade que pretendemos ser: livre, justa e solidária.
Enfatizamos, com isso, a necessidade que temos de proteger,
amparar e incentivar os laços familiares para conseguirmos a
formação do Estado Democrático de Direito tão almejado na
Constituição Federal.

Torna-se muito difícil, então, falar em democracia se não estamos
atentos para a formação de famílias sólidas, para a constituição de
uma sociedade sólida em seus valores e costumes. Daí o Programa
Mãos Que Ajudam trabalhar para a sociedade, com a visão voltada
para a base familiar.

A Lei nº 8.386, de 17/6/2002, que institui a Semana da Família em
nossa Capital, foi elaborada e aprovada pela Câmara Municipal de
Belo Horizonte com essa visão. Indubitavelmente, teremos uma
cidade melhor e mais fácil de se viver se procurarmos fortalecer os
laços familiares. Consideramos a Semana da Família, realizada na
primeira semana de setembro, um marco histórico para o Município de
Belo Horizonte. Aproveitando estar no local certo, gostaria de dizer
que desejamos muito que essa lei seja estabelecida para todo o
Estado de Minas Gerais. Cabe a esta Casa uma análise da atual
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situação, para instituir tal lei para o nosso Estado, com objetivos que
visem ao bem da família e da sociedade mineira e brasileira.

Agora me dirijo especialmente aos Srs. Deputados presentes,
representados pelo nosso amigo Deputado Estadual Carlin Moura e
pelo nosso precioso amigo Deputado André Quintão. Primeiramente
para agradecer esta homenagem tão especial para nós, voluntários do
Programa Mãos Que Ajudam. Claro que nos sentimos muito
honrados, e externo esses agradecimentos em nome de todos os
membros de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Digo que, enquanto a luta pelo estabelecimento do Estado
Democrático de Direito for o objetivo desta Casa, vocês têm todo o
nosso apoio sincero. Faz parte de nossa doutrina religiosa acreditar
na submissão a reis, Presidentes, governantes e magistrados, na
obediência, honra e manutenção da lei. Cremos que os governos
foram instituídos por Deus, em benefício do homem, considerando os
homens responsáveis por seus atos em relação a eles, tanto na
formulação de leis como em sua execução, para o bem e a segurança
da sociedade.

Cremos que todos os homens têm a responsabilidade de suster e
apoiar o governo no lugar em que residem, desde que protegidos em
seus direitos inerentes e inalienáveis pelas leis de tal governo; que o
motim e a rebelião são inadequados a todo cidadão assim protegido e
devem ser punidos convenientemente; e que todos os governos têm o
direito de estabelecer leis que, a seu ver, sejam mais adequadas para
assegurar os interesses públicos, ao mesmo tempo, contudo,
mantendo sagrada a liberdade de consciência.

Reitero aqui o desejo de que a lei que estabelece a Semana da
Família em nossa Capital seja estendida para todo o Estado. Reitero
também os agradecimentos, mais uma vez, pela homenagem
prestada por esta Casa ao Programa Mãos Que Ajudam, por
indicação do nosso precioso e amado amigo Deputado André Quintão.

Gostaria também de aproveitar a oportunidade para agradecer a
todos os seus assessores na pessoa do Sr. Nirlando, que está
presente e que, com carinho e atenção, trabalhou para a realização
desta homenagem.

Em nome da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e
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do Programa Mãos Que Ajudam, nesta noite especial, convido o Sr.
Natã Cruciol Tobias, Setenta Autoridade de Área, representando a
Igreja, para entregar uma placa alusiva à parceria social da
Assembléia Legislativa ao nosso Presidente Deputado Carlin Moura e
ao Deputado André Quintão, autor do requerimento que deu origem a
esta homenagem.

- Procede-se à entrega da placa.
O Sr. Presidente - A placa contém os seguintes dizeres: “A Igreja de

Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, através do Programa Mãos
Que Ajudam, reconhece a preciosa parceria social da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais e agradece toda a contribuição e esforço
nas realizações dos projetos em 2006. Sinceramente, Conselho de
Assuntos Públicos da Região Metropolitana de Belo Horizonte. A
Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Belo Horizonte, 4
de outubro de 2007”.

O Sr. Carlos Alberto Delfino - Prezado Presidente, Deputado Carlin
Moura, amigo Deputado André Quintão e componentes da Mesa,
reafirmo que o programa já mencionado executa um trabalho de
cunho social, visando à melhoria da nossa sociedade. Essa realização
só será possível se contarmos com o apoio dos nossos familiares e
com a participação e dedicação de todos os coordenadores,
voluntários, parceiros e amigos. Aproveito esta ocasião para externar-
lhes os meus agradecimentos sinceros.

Encerro dizendo que o nosso convite a todos é: se você também
quer servir, junte-se a nós. O exemplo é capaz de mobilizar aqueles
que as palavras não convencem. Ensine o homem a amar. Você tem
esse dom. Muito obrigado e boa noite a todos.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Coral de Voluntários

do Programa Mãos Que Ajudam, de A Igreja de Jesus Cristo dos
Santos dos Últimos Dias, que apresentará a canção “Quero Ser como
o Cristo”, sob a regência da Sra. Regina Márcia Barreto Figueiredo.

- Procede-se à apresentação musical.
Palavras do Sr. Presidente

Exmos. Srs. Carlos Alberto Delfino, Diretor de Assuntos Públicos e
Coordenador do Programa Mãos Que Ajudam, da Região
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Metropolitana de Belo Horizonte, nosso dileto amigo e conterrâneo;
Ronaldo Vasconcellos, Vice-Prefeito Municipal de Belo Horizonte,
nosso querido amigo; Vereadora Ana Paschoal, representando a
Câmara Municipal de Belo Horizonte; Natã Cruciol Tobias, Setenta
Autoridade de Área, representante da Igreja de Jesus Cristo dos
Santos dos Últimos Dias; Deputado André Quintão, autor do
requerimento que deu origem a esta solenidade, nosso querido colega
que tem desempenhado um grande trabalho na área da solidariedade;
Maurício Rangel, Secretário de Trabalho e Desenvolvimento Social,
representando a Prefeita Marília Campos, de Contagem; Olavo
Machado, Presidente do Centro das Indústrias de Minas Gerais;
queridos amigos e amigas; famílias Santos dos Últimos Dias;
comunidade Mãos Que Ajudam; combativa juventude presente nesta
importante solenidade; o Programa Mãos Que Ajudam, iniciativa da
Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, vem
transformando-se em uma das mais importantes ações de
voluntariado em todo o País. Em duas datas emblemáticas, 7 de
setembro e 1º de maio, os membros da Igreja, em parceria com outras
organizações e a sociedade civil, mobilizam, por todo o País, milhares
de voluntários de todas as idades.

Assim, no último feriado comemorativo de nossa independência, um
grande mutirão nacional reparou cerca de 300 escolas públicas
brasileiras. O esforço coletivo, trocando portas, pintando paredes e
janelas ou realizando trabalhos de jardinagem e consertos hidráulicos
e elétricos, não só homenageou nossa nação como teve como meta a
melhoria do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica.

Para os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos
Dias, a verdadeira liberdade do cidadão começa por uma educação de
qualidade, da qual faz parte um agradável ambiente de estudo.

No dia 1º de maio, a ênfase do Programa recaiu sobre a associação
entre trabalho, solidariedade e saúde pública. Assim, 50 mil
voluntários confeccionaram e doaram cerca de 200 mil peças de
roupas hospitalares para quase 300 hospitais públicos de todo o País,
sendo um deles o nosso hospital municipal da nossa querida cidade
de Contagem.

A plena cidadania, além de uma questão de direitos e deveres
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sociais, requer solidariedade, participação e o esforço coletivo na
construção de um mundo mais justo, no qual as desigualdades e as
diferenças de oportunidade sejam diminuídas.

O serviço comunitário capitaneado pelo Programa Mãos Que
Ajudam reflete a generosa mentalidade do grupo, cujo clero não é
profissional nem pago. Empresários, profissionais liberais, operários,
cidadãos das mais diversas atividades exercem as práticas
eclesiásticas sem receber remuneração, doando parte de seu tempo
para o serviço religioso.

Valorizando a família e os relacionamentos familiares, incentivam a
harmonia entre os indivíduos, o amor, a alegria e o trabalho, o que faz
com que seja a igreja que hoje mais cresce no Brasil.

Os cerca de 900 mil seguidores brasileiros colocam nosso país
como o 3º contingente mundial da Igreja de Jesus Cristo dos Santos
dos Últimos Dias, que congrega hoje mais de 12 milhões de
indivíduos.

Presentes há seis décadas na vida do País, têm templos e capelas
em todos os nossos Estados, e sua ação voltada para o bem coletivo
é essencial para Minas Gerais.

Com esta homenagem, a Assembléia Legislativa reconhece, no
projeto social da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias,
um notável exemplo de dedicação a uma causa coletiva, em nome da
educação, da saúde e, em última instância, da justiça social. Muito
obrigado.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir novamente o Coral de

Voluntários do Programa Mãos Que Ajudam, que apresentará a
canção “Mestre, o Mar se Revolta”.

- 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 especial de segunda-feira, dia 8, às 20
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.
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ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
25/9/2007

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Gustavo Valadares, Juninho Araújo e Paulo Guedes, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Ivair
Nogueira, Domingos Sávio, Paulo Cesar, Weliton Prado e Carlin
Moura. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Gustavo
Valadares, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Juninho Araújo, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater o serviço de transporte rodoviário
intermunicipal fretado de passageiros, em face de recentes decretos
do Executivo Estadual, e comunica o recebimento de ofício subscrito
por organizações não governamentais de Santa Luzia, solicitando a
realização de audiência pública para tratar do transporte coletivo
nesse Município, e da seguinte correspondência, publicada no “Diário
do Legislativo” na data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs.
Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil (20/9/2007),
e Georgenor Cavalcante Pinto, Chefe da Assessoria Parlamentar do
Ministério dos Transportes (21/9/2007). O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, em turno único, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 438/2007
(Deputado Gustavo Valadares); 1.341/2007 (Deputado Djalma Diniz);
1.342/2007 (Deputado Gil Pereira) e 1.468/2007 (Deputado Paulo
Guedes). A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os
Srs. Lindberg Ribeiro Garcia, Assessor da Subsecretaria de
Transportes; Paulo Rubens Diniz e Fernando Silveira Rodrigues,
respectivamente, Diretor de Fiscalização e Assessor do DER-MG;
Renato Soares, Presidente da Federação das Cooperativas de
Transporte de Passageiros - Fecominas -; Nivaldo José Soares Júnior,
Presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Turístico e
Fretamento da Região Metropolitana de Belo Horizonte - Sindetturf -;
Jorge Josino de Aragão, Presidente da Associação das Empresas de
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Transporte de Passageiros da Região da Zona da Mata, e Waldemar
Araújo, Diretor da Associação Nacional dos Transportadores de
Turismo e Fretamento, que são convidados a tomar assento à mesa.
A Presidência concede a palavra aos Deputados Ivair Nogueira, Paulo
Cesar e Juninho Araújo, autores do requerimento que deu origem ao
debate, para suas considerações iniciais. Tendo-se ausentado o
Deputado Gustavo Valadares, o Deputado Juninho Araújo assume a
Presidência e, logo após, passa a palavra aos convidados para que
façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência
retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 2ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Reassumindo a
Presidência, o Deputado Gustavo Valadares informa que fez retirar da
pauta o Projeto de Lei nº 1.468/2007, em turno único, por não cumprir
pressupostos regimentais. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os Requerimentos nºs 1.154 e 1.172/2007. 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 Juninho
Araújo, em que solicita a inclusão do Sr. Waldemar Araújo, Diretor da
Associação Nacional dos Transportadores de Turismo e Fretamento,
no rol de convidados da audiência pública realizada nesta reunião;
Juninho Araújo e Paulo Cesar, em que pedem seja formulado apelo
ao DER-MG com vistas à criação de um cadastro de condutores
inadimplentes; Paulo Cesar (2), em que solicita seja formulado apelo
ao DER-MG com vistas à alteração da legislação estadual para que as
multas recaiam sobre o condutor e seus veículos, e não, sobre a
respectiva cooperativa; e seja realizada visita ao Governador do
Estado para, juntamente com entidades representativas, apresentar
reivindicações do setor de fretamento; Gustavo Valadares, em que
solicita sejam realizadas reuniões para, em audiência pública, ouvir
convidados que discorrerão sobre o Plano de Reestruturação do
Transporte de Passageiros da Região Central de Belo Horizonte e o
Plano de Reformulação do Transporte Coletivo da Região
Metropolitana de Belo Horizonte; e Ivair Nogueira, em que solicita seja
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realizada reunião para, em audiência pública, discutir a possibilidade
da construção de um trevo ou uma via de acesso na Rodovia MG-050,
no trecho entre os quilômetros 46 e 47, realizando-se também visita a
esse local. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de outubro de 2007.
Gustavo Valadares, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 909/2 007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em tela, decorrente do desarquivamento do Projeto de
Lei nº 2.835/2005, a requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
tem por objetivo dar denominação ao trecho da Rodovia MGT-65 que
liga a BR-040 ao Município de Desterro do Melo.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 21/4/2007, vem a matéria a
esta Comissão de Constituição e Justiça, que deverá proceder ao
exame preliminar de seus aspectos jurídico, constitucional e legal, nos
termos do art. 102, III, “a”, c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 909/2007 tem por finalidade dar a denominação

de Randolpho Martins do Amaral ao trecho da rodovia MGT-265 que
liga a BR–040 ao Município de Desterro do Melo.

Com relação à competência normativa, as matérias que só podem
ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão elencadas no
art. 22 da Constituição da República e as que cabem ao Município
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.
Quanto ao Estado membro, a regra básica está consagrada no § 1° do
art. 25, que lhe faculta tratar daquelas que não se enquadram no
campo privativo da União ou do Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não
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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 a exigência de que o homenageado seja falecido e a
inexistência de outro bem com a mesma denominação no Município.

Ressalte-se, ainda, que o art. 66 da Constituição do Estado não
inseriu a matéria de que trata o projeto de lei em análise 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.

Cabe ressaltar, por fim, que o Diretor–Geral do Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado - DER-MG - manifestou-se, por meio
do Ofício nº 2.449/07, favoravelmente à pretensão do projeto de lei em
análise.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 909/2007.
Sala das Comissões, 9 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio - Neider Moreira - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.409/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela tem

por finalidade declarar de utilidade pública a Associação Fundamental
Cidade Feliz - Funcif -, com sede no Município de Sabará.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 19/7/2007, 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 1.409/2007 objetiva declarar de utilidade pública

a entidade denominada Associação Fundamental Cidade Feliz, com
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sede no Município de Sabará.
Os requisitos para que as associações e fundações 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. 28 do seu estatuto determina que o
exercício dos cargos de diretoria, do conselho fiscal e dos demais
cargos efetivos será exercido gratuitamente, e o art. 33 preceitua que,
no caso de sua dissolução, os bens remanescentes serão destinados
a instituição congênere, com personalidade jurídica, registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade publica.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.409/2007.
Sala das Comissões, 9 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.502/2007
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em

epígrafe visa declarar de utilidade pública a Associação do Voluntário
de Guaxupé no Combate ao Câncer - Luz da Vida -, com sede no
Município de Guaxupé.

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 1.502/2007 pretende declarar de utilidade pública
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a Associação do Voluntário de Guaxupé no Combate ao Câncer,
entidade que tem por objetivo a prestação de serviços à comunidade
criando centros de pesquisa e divulgando ações preventivas de
combate ao câncer, prestando assistência ao enfermo e
providenciando a satisfação das suas necessidades de lazer e bem-
estar.

Além disso, organiza campanhas para arrecadação de fundos
destinados à assistência social, motivo pelo qual acreditamos ser
merecedora do título de utilidade pública.

Esclarecemos, por fim, que a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça, tem por objetivo retificar o nome
da entidade de acordo com o consubstanciado no art. 1º de seu
estatuto.

Conclusão
Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.502/2007, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 9 de outubro de 2007.
Ruy Muniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.537/2007

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, o projeto de lei em tela
visa a declarar de utilidade pública a Guarda do Congo Nossa
Senhora da Conceição Aparecida, com sede no Município de
Esmeraldas.

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 1.537/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Guarda do Congo Nossa Senhora da Conceição Aparecida, com
sede no Município de Esmeraldas, que possui como finalidade
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essencial divulgar o folclore e incentivar o turismo, estimulando a
melhor convivência entre os seus associados e a comunidade. Dessa
maneira, promove manifestações artísticas e culturais, além de prestar
assistência social aos seus associados, pelo que é merecedora do
título declaratório de utilidade pública.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, tem por finalidade retificar o nome da entidade
de acordo com o constante no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 1.537/2007, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 9 de outubro de 2007.
Maria Lúcia Mendonça, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.590/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Rômulo Veneroso, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Creche Comunitária São José, com
sede no Município de Betim.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 20/9/2007, 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.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.590/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Creche Comunitária São José, com sede no Município de Betim,
entidade constituída e em funcionamento há mais de um ano, com
personalidade jurídica, sendo sua diretoria composta por pessoas
idôneas que não percebem remuneração pelo exercício de seus
cargos.

Além disso, o parágrafo único do art. 18 do seu estatuto determina
que as funções dos membros da diretoria e do conselho fiscal não
poderão ser remuneradas a qualquer título, sendo vedada a
distribuição de lucros, bonificações ou de quaisquer outras vantagens
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ou benefícios, a dirigentes, Conselheiros, associados ou equivalentes,
e o parágrafo único do art. 33 dispõe que, no caso de dissolução da
Creche Comunitária São José, as receitas e o seu patrimônio
reverterão em benefício de entidades congêneres registradas no
Conselho Nacional de Assistência Social ou a uma entidade pública.

Portanto, ela atende às exigências consubstanciadas no art. 1º da
Lei nº 12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de
utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 1.590/2007.
Sala das Comissões, 7 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Delvito

Alves - Neider Moreira - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.594/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ademir Lucas, o projeto em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Sociedade de Utilidade Pública
do Bairro Nacional e Adjacências, com sede no Município de
Contagem.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 20/9/2007 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 1.594/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Sociedade de Utilidade Pública do Bairro Nacional
e Adjacências, 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,
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funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Ressalte-se que o estatuto da instituição determina, no art. 28, que
as atividades dos diretores e conselheiros, bem como as dos
associados, não serão remuneradas, e, no art. 35, que, na hipótese de
sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição 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 1.594/2007.
Sala das Comissões, 9 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.595/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto em tela tem

por objetivo declarar  de utilidade pública a Associação
Paraguaçuense - Recuperando Dependentes Químicos, com sede no
Município de Paraguaçu.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 20/9/2007 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 1.595/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Paraguaçuense - Recuperando
Dependentes Químicos, com sede no Município de Paraguaçu.

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,
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funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Ressalte-se que o estatuto da instituição determina, no art. 29, que
as atividades dos Diretores, Conselheiros, instituidores ou sócios não
serão remuneradas; e, no art. 31, que, na hipótese de sua dissolução,
o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,
juridicamente constituída e registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.595/2007.
Sala das Comissões, 9 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Sargento

Rodrigues - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.605/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública o Desafio Jovem do Rio Doce - Dejord -,
com sede no Município de Governador Valadares.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 21/9/2007 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 1.605/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Desafio Jovem do Rio Doce, 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
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idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.
Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 29, que as

atividades dos seus Diretores e Conselheiros, bem como as dos
associados, serão inteiramente gratuitas e, no art. 32, que, na
hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a entidade congênere registrada no Conselho Nacional da
Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.605/2007.
Sala das Comissões, 9 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.606/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto em tela

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Casa Assistencial São
Francisco de Assis - Casa da Misericórdia, com sede no Município de
Uberlândia.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 21/9/2007 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 1.606/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Casa Assistencial São Francisco de Assis – Casa
da Misericórdia, com sede no Município de Uberlândia.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências 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
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idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.
Ressalte-se que o estatuto da instituição determina, no parágrafo

único do art. 14, que o exercício das funções de membro dos órgãos
dirigentes dessa instituição não será remunerado, a qualquer título, e,
no parágrafo único do art. 27, estabelece, na hipótese de sua
dissolução, o destino do patrimônio a instituição congênere registrada
no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.606/2007.
Sala das Comissões, 7 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.607/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Luiz Tadeu Leite, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Unidos
Venceremos, com sede no Município de Augusto de Lima.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 21/9/2007 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 1.607/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária Unidos Venceremos, com sede no
Município de Augusto de 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.
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Note-se que o estatuto da entidade determina pelo § 2º do art. 38
que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a instituição congênere, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, e pelo art. 40 que as atividades dos Diretores e
Conselheiros serão inteiramente gratuitas.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.607/2007.
Sala das Comissões, 7 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Delvito

Alves - Neider Moreira - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.617/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação Valadarense de Voleibol e
Desporto, com sede no Município de Governador Valadares.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 27/9/2007 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 1.617/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Valadarense de Voleibol e Desporto, com sede no
Município de Governador Valadares.

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.

Note-se que o estatuto da entidade determina, pelo art. 32, que as
atividades dos Diretores serão inteiramente gratuitas; e, pelo art. 48,
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que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a instituição congênere registrada no Conselho Municipal de
Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.617/2007.
Sala das Comissões, 7 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Neider Moreira - Hely Tarqüínio - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.618/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em epígrafe

objetiva declarar de utilidade pública a entidade denominada Obra
Unida à Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de
Santa Cruz do Escalvado.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 27/9/2007, vem a matéria 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 n° 1.618/2007 visa a declarar de u tilidade pública a

entidade denominada Obra Unida à Sociedade São Vicente de Paulo,
com sede no Município de Santa Cruz do Escalvado, a qual se
encontra em funcionamento há mais de um ano, tem personalidade
jurídica e sua diretoria composta por pessoas idôneas, que não
percebem remuneração pelo exercício de seus cargos.

Ressalte-se que o estatuto da referida instituição, nos incisos II e III
de seu art. 35, dispõe, respectivamente, que seus diretores,
conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes
não percebem remuneração, vantagens ou benefícios, por nenhuma
forma ou título, e que, no caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a uma entidade congênere,
preferencialmente vinculada à Sociedade de São Vicente de Paulo,
dotada de personalidade jurídica, sede e atividades preponderantes
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no Município de Santa Cruz do Escalvado e registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social.

Embora a entidade de que trata este projeto de lei atenda às
exigências consubstanciadas no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1988,
reguladora do processo declaratório de utilidade pública,
apresentamos a Emenda nº 1 ao final deste parecer, dando nova
redação ao art. 1º, para adequar sua denominação àquela
consubstanciada no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 1.618/2007 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 Obra Unida à

Sociedade de São Vicente de Paulo de Santa Cruz do Escalvado, com
sede no Município de Santa Cruz do Escalvado.”.

Sala das Comissões, 9 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Neider Moreira - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.624/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei em

epígrafe tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação
Beneficente e Cultural Amigos do Noivo - Aban -, com sede no
Município de Juiz de Fora.

Publicada a proposição no “Diário do Legislativo”, em 27/9/2007,
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 1.624/2007 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação Beneficente e Cultural Amigos do Noivo, com sede no
Município de Juiz de Fora.
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Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado possam 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 mencionadas nessa lei, 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.

Ressalte-se que o estatuto da entidade determina, no art. 30, que,
em caso de sua dissolução, o patrimônio líquido será transferido a
pessoa jurídica qualificada nos termos da Lei Federal nº 9.790, de
1999, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito
privado, sem fins lucrativos, como organização da sociedade civil de
interesse público, preferencialmente que tenha o mesmo objetivo
social, e, no art. 34, que seus diretores, conselheiros, associados,
instituidores e benfeitores não serão remunerados.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.624/2007.
Sala das Comissões, 7 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Delvito

Alves - Neider Moreira - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 29/2007
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei complementar

em epígrafe altera a Lei Complementar nº 65, de 16/1/2003, fixa o
subsídio dos membros da Defensoria Pública e dá outras
providências.

Preliminarmente, a proposição foi distribuída à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou, e pelo desmembramento de parte da proposição original
e sua apresentação na forma de projeto de lei, ao final do parecer,
para adequá-la à forma constitucionalmente prevista para a sua
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tramitação. Em seguida, o projeto foi examinado pela Comissão de
Administração Pública, que opinou pela aprovação da matéria na
forma do Substitutivo nº 1 e pelo desmembramento de parte da
proposição original e sua apresentação na forma de projeto de lei.

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 de lei em exame pretende promover mudanças na carreira

de Defensor Público, por meio de alteração da Lei Complementar nº
65, de 2003, que organiza a Defensoria Pública do Estado, define sua
competência, dispõe sobre a carreira de Defensor Público e dá outras
providências. Entre as modificações está a criação de 282 novos
cargos de Defensor Público, que, somados aos já existentes, totalizam
1.200 cargos, e a estruturação da carreira em cinco classes, e não
mais em três. Além disso, o projeto objetiva fixar o subsídio dos
membros da Defensoria Pública.

Em seu parecer, a Comissão de Constituição e Justiça considerou
que, por abranger matérias que exigem diferentes quóruns para
aprovação, a proposição, em sua forma original, encontra
impedimento de natureza constitucional, legal e regimental para
tramitar. Por essa razão, a parte relativa à fixação do subsídio foi
apresentada sob a forma de projeto de lei ordinária, o qual recebeu o
nº 1.658/2007.

Segundo a mensagem do Governador, a proposta dá
prosseguimento às medidas para valorização da carreira de Defensor
Público e objetiva o cumprimento do disposto no art. 135 da
Constituição da República, combinado com o art. 39, § 4°, o qual
determina a remuneração dos servidores da carreira da Defensoria
Pública exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado
qualquer acréscimo ou outra espécie remuneratória, obedecido o
disposto no art. 37, X e XI. Ainda conforme a mensagem, o projeto
busca 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. A mensagem também
assegura que a tabela de subsídio proposta no art. 6º é aquela
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autorizada pelo Poder Executivo, em conformidade com os limites de
despesas determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

Saliente-se que, nos termos do art. 16 da LRF - Lei Complementar
Federal nº 101, de 4/5/2000 -, a criação, a expansão ou o
aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de
despesa deve ser acompanhada de estimativa de impacto
orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e
nos dois subseqüentes, além de declaração do ordenador da despesa
de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei
orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a
lei de diretrizes orçamentárias. O art. 17 da mesma lei estabelece que
os atos que criarem ou aumentarem despesa de caráter continuado,
como é o caso das despesas de pessoal, deverão ser instruídos com
a referida estimativa do impacto e demonstrar a origem dos recursos
para seu custeio.

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. A
Secretária de Estado de Planejamento e Gestão enviou ofício a esta
Casa, no qual informa que o impacto financeiro decorrente da fixação
do subsídio para os cargos de provimento efetivo da Defensoria
Pública do Estado será de R$8.700.000,00, no período de setembro a
dezembro de 2007, e de R$23.000.000,00 para um exercício. A
Secretária ainda ressalta que esse acréscimo à folha de pagamento
do Estado está em conformidade com os limites de despesa com
pessoal estabelecidos pela LRF.

Atualmente, a despesa com pessoal do Poder Executivo
corresponde a 46,63% da receita corrente líquida, no período de
setembro de 2006 a agosto de 2007, conforme o Relatório de Gestão
Fiscal relativo ao segundo quadrimestre do exercício de 2007,
publicado no “Minas Gerais” em 27/9/2007. Tal indicador demonstra
que a despesa com pessoal no Estado já superou o limite prudencial
estabelecido no parágrafo único do art. 22 da LRF, que é de 46,55%.

Conseqüentemente, nos termos desse dispositivo, fica vedado ao
Poder Executivo:

“I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de
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remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial
ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista
no inciso X do art. 37 da Constituição;

II - criação de cargo, emprego ou função;
III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de

despesa;
IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de

pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de
aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação,
saúde e segurança”.

Vale lembrar que, segundo a Instrução Normativa nº 5/2001, do
Tribunal de Contas, cuja interpretação exclui do cálculo do limite
estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal as despesas com
pessoal inativo, a despesa com pessoal no Estado, nos últimos 12
meses, é de 31,31% da corrente líquida.

Feitas estas considerações, apresentamos as Emendas nºs 2 a 4,
com o intuito de aprimorar o disciplinamento da matéria.

A Emenda nº 2 suprime o art. 8º do Substitutivo nº 1, que acrescenta
ao art. 41 da Lei Complementar nº 65, de 2003, os termos “e em todos
os graus de jurisdição, inclusive nas instâncias especial e
extraordinária”. Esse acréscimo na estrutura da Defensoria Pública
acarretará despesas excessivas, incompatíveis com o Orçamento do
Estado. Esclarecemos, no entanto, que a instalação da Defensoria
Pública continuará sendo obrigatória em todas as comarcas do
Estado.

Por sua vez, a Emenda nº 3 trata da inclusão, no art. 77 da Lei
Complementar nº 65, de 2003, de parágrafo que disciplina o
afastamento do Defensor Público, sem prejuízo de seu subsídio,
direitos e vantagens, para o exercício da Presidência da Associação
dos Defensores Públicos de Minas Gerais. Entendemos que a
representação classista tem sede constitucional e que os objetivos da
citada entidade abrangem os direitos e interesses dos Defensores
Públicos e os institucionais, visando à independência e prestígio da
Defensoria Pública e, por extensão, à consecução de suas finalidades.
O afastamento previsto, assim, supre lacuna da lei e assegura as
condições para o adequado exercício do encargo, o que está em
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conformidade com a autonomia da Defensoria Pública e com a
legislação das demais instituições do sistema jurisdicional do Estado.

Por fim, a Emenda nº 4 altera o parágrafo único do art. 12 e o § 2 º
do art. 19 da Lei Complementar nº 65, de 2003. No primeiro caso,
estabelece-se que o cargo de Defensor Público Geral será exercido
pelo Subdefensor Público Geral, se a vacância se der nos últimos seis
meses do mandato. Já a alteração do § 2° do art. 19  estabelece que,
nas hipóteses previstas nesse artigo, assumirá a chefia da Defensoria
Pública o Subdefensor Público Geral. Foi suprimida, nos dois
dispositivos, a menção ao Subdefensor "mais antigo", uma vez que só
há um cargo de Subdefensor.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

Complementar nº 29/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão
de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Administração Pública, e as Emendas nºs 2 a 4, a seguir
apresentadas.

EMENDA Nº 2
Suprima-se o art. 8º do Substitutivo nº 1.

EMENDA Nº 3
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O art. 77 da Lei Complementar nº 65, de 16 de janeiro de

2003, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 77 - (...)
Parágrafo único - É assegurado o afastamento do Defensor Público,

sem prejuízo de subsídio, direitos e vantagens, para exercer a
Presidência da Associação dos Defensores Públicos de Minas
Gerais.”.”.

EMENDA Nº 4
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O parágrafo único do art. 12 e o § 2 º do art. 19 da Lei

Complementar nº 65, de 16 de janeiro de 2003, passam a vigorar com
a seguinte redação:

"Art. 12 - (...)
Parágrafo único - O cargo de Defensor Público Geral será exercido

pelo Subdefensor Público Geral, se a vacância se der nos últimos seis
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meses do mandato.
(...)
Art. 19 - (...)
§ 2° - Nas hipóteses previstas neste artigo, assumi rá a chefia da

Defensoria Pública o Subdefensor Público Geral.".”.
Sala das Comissões, 9 de outubro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Elisa Costa -

Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.524/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em análise, de autoria do Deputado Wander Borges,
“dispõe sobre a obrigatoriedade de as farmácias manterem, para
consulta, um exemplar de bula transcrito em braile para cada
medicamento comercializado”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 31/8/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão para receber parecer quanto aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 188, c/c o
art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em tela pretende criar mecanismos que facilitem o

acesso dos portadores de deficiência visual ao conteúdo das bulas de
medicamentos comercializados no Estado.

Segundo o autor da proposição, o sistema braile é o único método
eficaz de comunicação escrita para as pessoas portadoras de
deficiência visual, que passariam a ter maior autonomia mediante a
adoção das medidas propostas.

É importante enfatizar que inúmeros projetos de conteúdo similar já
tramitaram na Câmara Federal e foram arquivados em decorrência do
término da legislatura.

Esta Casa Legislativa, por seu turno, aprovou proposições que
tratam dos deficientes visuais, as quais foram convertidas em lei,
podendo-se citar, como exemplo, a Lei nº 14.367/2002, que dispõe
sobre o atendimento à pessoa portadora de necessidades especiais
em processo seletivo para ingresso em instituições de ensino superior,
e a Lei nº 13.738/2000, que dispõe sobre a adequação das agências
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bancárias para o atendimento a deficientes visuais.
Não vislumbramos nenhum vício de natureza constitucional ou legal

que pudesse inviabilizar a tramitação da proposta.
A Constituição da República insere na órbita da competência

concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal a edição de
normas que dizem respeito à proteção e à defesa da saúde e do
consumidor, como também aquelas relativas à integração social das
pessoas portadoras de deficiência.

A Assembléia Legislativa, por sua vez, encontra-se habilitada para
dispor sobre a matéria, em consonância com o preceito constante do
art. 61, XVIII, da Constituição do Estado.

Não é demais lembrar a existência de laboratórios que tornaram
disponível a bula em áudio e em braile aos consumidores, mediante
solicitação do interessado.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa -, autarquia
federal instituída pela Lei nº 9.782, de 1999, com o propósito de definir
o sistema nacional de vigilância sanitária também oferece em seu
“site” na internet bulário que possibilita o acesso às informações sobre
medicamentos, em braile ou mesmo em áudio, mediante a utilização
de programas específicos.

A informação mostra-se relevante para justificar a formulação do
substitutivo que faz parte deste parecer, uma vez que não
entendemos razoável a manutenção, nas dependências do
estabelecimento comercial, de uma bula escrita em braile para cada
medicamento, em face dos milhares de itens comercializados pela
indústria farmacêutica do País.

O farmacêutico, portanto, nos termos do substitutivo, terá maior
facilidade para imprimir ou para registrar, em disco, as informações
constantes da bula, quando forem requeridas pelo consumidor.

De qualquer modo torna-se interessante, quando da análise do
mérito da proposição, promover audiência pública, com a presença de
representante da Anvisa, para discussão relativa à implementação das
medidas propostas.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.524/2007 na
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forma do seguinte Substitutivo nº 1.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Obriga os estabelecimentos que menciona a fornecer ao consumidor
bula de medicamento, em braile ou em áudio.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o estabelecimento que comercializa medicamento no

varejo obrigado a fornecer ao consumidor que o solicitar o conteúdo
da bula do medicamento em gravação digital.

Parágrafo único - O consumidor de que trata o “caput” deste artigo
fica responsável por apresentar o equipamento em que será gravada
a bula.

Art. 2º - O descumprimento do disposto no art. 1º sujeita o infrator às
penalidades previstas no art. 56 e seguintes da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990.

Art. 3º - O estabelecimento a que se refere o art. 1º terá o prazo de
cento e vinte dias, a contar da data de publicação desta lei, para se
adequar ao disposto nesta lei.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 7 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.599/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 102/2007, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o
Poder Executivo a doar ao Município de Brasília de Minas o imóvel
que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/9/2007 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.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.599/2007 trata de conferir a necessária

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao
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Município de Brasília de Minas imóvel constituído de terreno urbano
edificado, com área de 1.220m², situado no Bairro São João, nesse
Município, e registrado sob o nº 11.367, a fls. 211 do Livro 3-L, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Brasília de Minas. O
referido bem foi incorporado ao patrimônio do Estado em 1961, por
doação daquele ente federativo, para a construção de uma escola
estadual, sem, no entanto, constar na escritura pública de doação
nenhuma condição ou cláusula resolutiva.

A matéria deve observar a Constituição mineira no art. 18, que exige
autorização legislativa para alienação de bem imóvel do Estado. E, no
âmbito infraconstitucional, a Lei Federal nº 8.666, de 1993, que
regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição da República, e institui
normas para licitações e contratos da administração pública, que, no
inciso I do art. 17, impõe, além da referida autorização, a necessidade
de existência de interesse público devidamente justificado.

Esta exigência está plenamente atendida, pois, segundo o parágrafo
único do art. 1º do projeto, o imóvel destina-se à edificação de posto
de saúde, o que beneficiará toda a comunidade local.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2º da proposição
determina que o bem reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo
de cinco anos, contados da lavratura da escritura pública de doação,
não lhe tiver sido dada a destinação estabelecida.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.599/2007.
Sala das Comissões, 7 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.603/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 106/2007, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o
Poder Executivo a doar ao Município de Pitangui os imóveis que
especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/9/2007 e
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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.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.603/2007 tem como escopo conferir a

necessária autorização legislativa para que o Poder Executivo doe ao
Município de Pitangui dois terrenos, com área de 2.000m² cada, um
deles situado na localidade de Capão do Vale, e o outro, na de
Barnabé, naquele Município, registrados sob os nºs 34.072 e 34.073,
a fls. 92 do Livro 3-B2, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Pitangui.

Esses imóveis foram incorporados ao patrimônio do Estado em
1967, por doação de particulares, para a construção de escola rural, e
neles funcionaram as Escolas Estaduais Capão do Vale e Barnabé.
Com a municipalização do ensino fundamental, funcionam atualmente
ali unidades de ensino administradas pelo Município.

A matéria deve observar a Constituição mineira, no art. 18, que
exige autorização legislativa para alienação de bem imóvel do Estado.
E, no âmbito infraconstitucional, a Lei Federal nº 8.666, de 1993, que
regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal, instituindo
normas para licitações e contratos da administração pública, e dispõe,
no inciso I do art. 17, que, além da referida autorização, a alienação
dependerá da existência de interesse público.

Esta exigência está plenamente atendida, pois o parágrafo único do
art. 1º do projeto determina que os imóveis continuarão destinados ao
funcionamento de escolas municipais, beneficiando os estudantes
daquelas localidades.

Também em defesa do interesse coletivo, o art. 2º da proposição
determina que tais bens reverterão ao patrimônio do Estado se, no
prazo de cinco anos, contados da lavratura da escritura pública de
doação, não lhes tiver sido dada a destinação estabelecida.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.603/2007.
Sala das Comissões, 9 de outubro de 2007.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto
Abramo - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.357/2007

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.

Aprovada no 1º turno, retorna a proposição 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 1.357/2007 visa autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Piraúba um imóvel com área de 2.000m²,
situado no local denominado Córrego Vermelho, nesse ente
federativo.

Atendendo ao interesse público que deve nortear a alienação de
bem público, o parágrafo único do art. 1º da proposição determina que
o bem será destinado à instalação de unidade de assistência social e
atendimento médico periódico. Além disso, o art. 2º preceitua 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.

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
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
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1.357/2007, no 2º turno.
Sala das Comissões, 9 de outubro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Elisa Costa -

Lafayette de Andrada.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.430/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.430/2007, de autoria do Deput ado Ivair
Nogueira, que declara de utilidade pública a Associação Arte, Vida e
Cultura da Capoeira - AAVICCAP -, com sede no Município de
Guaranésia, 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° 1.430/2007
Declara de utilidade pública a Associação Arte, Vida e Cultura da

Capoeira - AAVICCAP -, com sede no Município de Guaranésia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Arte, Vida

e Cultura da Capoeira - AAVICCAP -, com sede no Município de
Guaranésia.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 3 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.433/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.433/2007, de autoria do Deput ado Célio
Moreira, que declara de utilidade pública o Grupo Social e Filantrópico
Coral e Arte - Coroar-te -, com sede no Município de Caeté, 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° 1.433/2007

Declara de utilidade pública a entidade Grupo Social e Filantrópico
Coral e Arte - Coroar-te -, com sede no Município de Caeté.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Grupo Social

e Filantrópico Coral e Arte - Coroar-te -, com sede no Município de
Caeté.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 3 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.462/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.462/2007, de autoria do Deput ado Wander
Borges, que declara de utilidade pública a Guarda de Marujo Nossa
Senhora do Rosário, 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° 1.462/2007
Declara de utilidade pública a Guarda de Marujo Nossa Senhora do

Rosário, com sede no Município de Sabará.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Gua rda de Marujo

Nossa Senhora do Rosário, com sede no Município de Sabará.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 3 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Gláucia

Brandão.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 11 DE OUTUBRO DE 2007

ATAS
ATA DA 95ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/10/2007
Presidência dos Deputados José Henrique, João Leite e Fábio Avelar
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios e cartão - 2ª Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei
nºs 1.665 a 1.670/2007 - Requerimentos nºs 1.258 a 1.277/2007 -
Requerimento do Deputado Sargento Rodrigues - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Sávio Souza Cruz e Jayro Lessa -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados André Quintão, Célio
Moreira e Getúlio Neiva e a Deputada Elisa Costa - Registro de
presença - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho
de Requerimentos: Requerimento do Deputado Sargento Rodrigues;
deferimento - Requerimento do Deputado Paulo Guedes; deferimento;
discurso do Deputado Carlin Moura - Requerimento do Deputado
Domingos Sávio; deferimento; discurso do Deputado Domingos Sávio
- Encerramento - Ordem do Dia.

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

- Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Almir Paraca -
Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Arlen Santiago - 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 - Elisa Costa -
Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - 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
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- Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rosângela Reis -
Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda -
Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

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

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Fahim Sawan, 2º- Secretário “ad hoc”, procede à

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

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

OFÍCIOS
Do Sr. Guerino Zanon, Presidente da Assembléia Legislativa do

Espírito Santo, comunicando que foi aprovado nessa Casa Legislativa
requerimento da Deputada Janete de Sá em que solicita voto de
congratulações com o Presidente desta Casa pela realização do
Congresso Internacional de Legística - Qualidade da Lei e
Desenvolvimento.

Do Sr. Bilac Pinto, Deputado Federal, prestando informações
relativas ao Requerimento nº 989/2007, do Deputado Eros Biondini e
outros.

Do Sr. Praciano, Deputado Federal, informando que encaminhou às
autoridades que menciona ofício em que solicita a criação de câmara
criminal com competência originária para o julgamento de infrações
penais cometidas por Prefeitos Muncipais. (- À Comissão de
Administração Pública.)

Do Sr. Ricardo Izar, Deputado Federal, convidando os
parlamentares para participarem da audiência pública sobre A
Responsabilidade Social da Mídia na Difusão dos Valores Éticos, a
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realizar-se em 17/10/2007, na Câmara dos Deputados.
Do Sr. Nilo Schalcher Ventura, Presidente do TRE de Minas Gerais,

comunicando que o Desembargador Almeida Melo apresentou voto de
congratulações com esta Casa pela iniciativa de realizar o Congresso
Internacional de Legística.

Do Sr. Francisco Donizetti Naves, Presidente da Câmara Municipal
de Oliveira, encaminhando documento subscrito pelo Sr. Adelardo
Franco de Carvalho Júnior, Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de
Oliveira, dirigido ao Secretário de Defesa Social, e solicitando seja
designado mais um Delegado de Polícia para o Município de Oliveira.
(- À Comissão de Segurança Pública.)

Do Sr. Dimas Wagner Lamounier, Superintendente Regional da
CEF, notificando das liberações dos recursos financeiros do FGTS
relativas ao mês de setembro, destinadas à Copasa - MG, referentes
às parcelas dos contratos 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.)

Do Sr. Frederico César Silva Melo, Subsecretário de Gestão,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 645/2007, do
Deputado Almir Paraca.

Do Sr. Paulo Antônio M. Avelar, Subsecretário de Obras Públicas
(2), encaminhando cópias 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.)

Do Sr. Alcides Soares de Souza, Coordenador-Geral de Convênios
da Funasa (2), encaminhando documentação referente aos Convênios
nºs 967/04 e 1.509/04. (- 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. Aloísio Andrade, Presidente do Conselho Estadual
Antidrogas, solicitando a indicação do Conselheiro Titular e do
Suplente para representar esta Casa junto a esse Conselho.

Do Sr. Carolino Lopes Guerra, Presidente da Associação dos Sem
Terra e Sem Teto do Norte de Minas e Sindicato dos Trabalhadores
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da Agricultura Familiar de Jaíba e Matias Carodo - Sintraf-, fazendo
considerações sobre a necessidade de alterações na Lei do Meio
Ambiente e solicitando providências contra a Polícia Florestal de
Jaíba. (-A Comissão de Política Agropecuária.)

Do Sr. Marcos Antônio Alvim, Presidente da Associação dos
Municípios de Microrregião do Vale do Paranaíba, solicitando a esta
Casa a cessão de técnicos para ministrarem palestras para
capacitação dos Vereadores e servidores das Câmaras Municipais da
referida Associação.

CARTÃO
Do Sr. Custódio Mattos, Secretário de Desenvolvimento Social,

encaminhando, para ciência, cópia de ofício enviado à Secretaria de
Planejamento e Gestão. (- 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 1.665/2007
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

Pública do Município de Capitão Eneas - Consep -, com sede nesse
Município.

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

de Segurança Pública do Município de Capitão Eneas - Consep -, com
sede nesse Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de outubro de 2007.
Carlos Pimenta
Justificação: O Conselho Comunitário de Segurança Pública do

Município de Capitão Eneas - Consep - tem por finalidade aglutinar
lideranças comunitárias e autoridades policiais para a realização de
ações integradas de segurança pública, objetivando à melhoria da
qualidade de vida da população local.

Para a consecução de suas metas, divulga programa de instrução
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sobre auto-defesa promove campanhas educativas, planeja e executa
programas de intercâmbio, treinamento e capacitação profissional
destinados a policiais e apóia atividades relacionadas com a proteção
do meio ambiente.

Dessa maneira, busca diminuir os índices de criminalidade na região
e ampliar o grau de conscientização dos moradores.

Por essa atuação de significativa importância social, esperamos a
anuência dos nobres colegas ao título que se lhe pretende outorgar
por intermédio do projeto de lei apresentado.

- 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 1.666/2007
Declara de utilidade pública a Associação Fraternidade Feminina

Estrela do Oriente.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Fraternidade Feminina Estrela do Oriente, com sede no Município de
Araxá.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Associação Fraternidade Feminina Estrela do

Oriente, fundada em 6/5/95, com sede no Município de Araxá, é uma
sociedade civil sem fins lucrativos, que tem como objetivo promover
de modo geral o bem-estar dos indivíduos e das famílias carentes.

A entidade é composta por esposas dos membros regulares da Loja
Maçônica “Vigilantes do Araxá” que se interessem pelos objetivos da
Instituição.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à Fraternidade melhores
condições para o desenvolvimento das suas atividades assistenciais,
tendo em vista que ela atende os requisitos constantes na Lei n°
12.972, de 27/7/98.

Esperamos, portanto, contar com o apoio de nossos nobres pares
para a aprovação deste projeto de lei.

- 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 N° 1.667/2007
Dá denominação de Rodovia Manoel Ribeiro de Carvalho - Capitão

Neco - ao trecho da rodovia MG-350 que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominado Rodovia Manoel Ribeiro de  Carvalho -

Capitão Neco - o trecho da rodovia MG-350 que liga o Município de
Marmelópolis ao Município de Delfim Moreira.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 9 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: No início do século XIX, vieram do Rio Grande do Sul o

Alferes Antonio José Ribeiro e sua esposa, Dona Ana Inácia Ribeiro,
instalando-se no Vale do Paraíba. O casal tinha dois filhos, Rita
Ribeiro de Carvalho e Manoel Ribeiro de Carvalho. Com o desejo de
encontrar ouro, vieram a se estabelecer num local denominado
Incubatão, onde construíram uma enorme fazenda e começaram o
garimpo do ouro, que era encontrado em grande quantidade nas
proximidades da região. O local onde era encontrada maior
quantidade de ouro hoje é denominado Bairro da Cata dos Marins. O
ouro encontrado era levado para o Rio Grande do Sul em lombo de
burros. Além do garimpo, cuidavam da lavoura de milho e feijão e
criavam bovinos e suínos.

O filho de Antonio José Ribeiro, Manoel Ribeiro de Carvalho,
nascido em 1827, casou-se com Dona Mariana Justina São José,
natural de Areias, Estado de São Paulo, e tiveram cinco filhos: José
Bertolino Ribeiro, Antonio Bebiano Ribeiro, Francisco Bruno Ribeiro,
Maria Honorata Ribeiro e Manoel Frederico Ribeiro, todos nascidos no
local denominado Incubatão, hoje apenas Bairro Cubatão. Manoel
Ribeiro de Carvalho fez uma queimada para construir sua casa e a
partir daí diziam: - Vou à Queimada. Desde então, o local onde hoje é
Marmelópolis recebera o nome de Queimada. Na Queimada, Manoel
Ribeiro de Carvalho construiu uma imensa casa, com um enorme
paiol e uma senzala onde moravam os escravos, e em torno dessa
casa foi crescendo um povoado, local onde é hoje o centro da cidade
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de Marmelópolis. Assim, Manoel Ribeiro de Carvalho foi o primeiro
habitante de Marmelópolis.

Com a Guerra do Paraguai, em 1864, Manoel Ribeiro de Carvalho
foi convocado para comandar uma tropa da localidade e a partir daí
recebeu o título honroso de Capitão Neco. Estava em Cruzeiro, São
Paulo, quando recebeu ordem para voltar, pois a guerra havia
acabado. A cidade de Cruzeiro tem hoje uma rua com seu nome.
Capitão Neco faleceu em 1895. O primeiro filho do Capitão Neco,
José Bertolino Ribeiro, era farmacêutico. O segundo, Antonio Bebiano
Ribeiro, era agricultor. O terceiro filho, Francisco Bruno Ribeiro,
estudou em Delfim Moreira e foi o primeiro professor do povoado de
Queimada, sendo uma pessoa muito respeitada na região; a maior
escola da rede municipal de Ensino do município recebeu o seu nome.
Maria Honorata Ribeiro, única filha do Capitão Neco, casou-se com
seu primo, Francisco das Chagas Ribeiro e instalou-se na Fazenda
Cachoeirinha, presente de casamento do pai. O filho caçula do
Capitão Neco, Manoel Frederico Ribeiro, tinha 14 anos quando seu
pai morreu e a partir daí foi o administrador da fazenda. Construiu
uma enorme casa que foi demolida logo após a emancipação do
Município para que fosse construída uma rua, que recebeu o seu
nome. Foi ele quem trouxe para a região as primeiras mudas de
marmelo, em 1914, fruta que daria origem ao nome da cidade em
1963, quando o Distrito da Queimada foi desmembrado do Município
de Delfim Moreira.

Por estas razões, aguardo dos meus nobres pares a aprovação
desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.668/2007
Declara de utilidade pública a Liga Patense de Ciclismo, com sede

no Município de Patos de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Liga Patense de

Ciclismo, com sede no Município de Patos de Minas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 9 de outubro de 2007.
Elmiro Nascimento
Justificação: A Liga Patense de Ciclismo, com sede no Município de

Patos de Minas, é uma entidade civil sem fins lucrativos e de duração
indeterminada. Destacam-se entre as principais finalidades da
entidade a prática, o estímulo e o desenvolvimento do esporte do
ciclismo, em caráter amador. Para tanto, a entidade promove cursos
em todas as suas categorias, dirige campeonatos e competições,
celebra convênios para a prática do ciclismo de lazer, etc. A Liga
Patense de Ciclismo também contribui para a divulgação do esporte
em suas diferentes modalidades e mantém, em seu acervo, um vasto
material informativo sobre o ciclismo.

A referida entidade foi constituída em 19/4/2004, e sua Diretoria é
composta por pessoas de reconhecida idoneidade, que desenvolvem
atividades voluntárias.

Considerando-se a importância das atividades exercidas pela Liga
Patense de Ciclismo, espero contar com o apoio dos ilustres
Deputados 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 1.669/2007
Obriga as escolas da rede pública do Estado a comunicar, por

escrito, em caráter preventivo, aos juizados de infância e juventude,
aos conselhos tutelares e aos pais a ocorrência do excesso de faltas
dos alunos, antes que estas ultrapassem o limite permitido de 25%
(vinte e cinco por cento) de ausências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam as escolas da rede pública Estadual obrigadas a

comunicar, por escrito, em caráter preventivo, aos juizados de infância
e juventude, aos conselhos tutelares e aos pais a ocorrência do
excesso de faltas dos alunos regularmente matriculados nas escolas
do ensino fundamental e ensino médio, antes que ultrapassem o limite
permitido de 25% (vinte e cinco por cento) de ausências.

Parágrafo único - A comunicação deverá ser feita quando for
atingido o limite de 20% (vinte por cento) de faltas.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor sessenta dias após a sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de outubro de 2007.
Fábio Avelar
Justificação: Este projeto tem por escopo impedir que o aluno seja

prejudicado pela repetência em razão do excesso de faltas, na medida
em que, estabelece que os pais, os conselhos tutelares e os juizados
da infância e juventude sejam formalmente comunicados dessas faltas
antes que elas ultrapassem o limite de 25% determinado pelo art. 24,
da Lei Federal nº 9.394 de 1996, que estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional.

O fato de os pais dos alunos serem previamente comunicados, seja
pelas escolas, seja pelos conselhos tutelares e pelos juizados da
infância e juventude, impõem-lhes o dever e a responsabilidade de
corrigir as falhas e os rumos educacionais dos alunos das escolas da
rede pública de ensino estadual. A evasão escolar continua sendo um
dos maiores problemas das escolas públicas brasileiras. Segundo
dados do Ministério da Educação, as taxas de abandono escolar estão
em alta desde 2001. Em todas as séries do ensino fundamental,
houve considerável aumento da evasão escolar. O projeto de lei em
apreço, uma vez transformado em lei, certamente propiciará melhores
condições aos pais de alunos e órgãos públicos envolvidos na
formação educacional, para a correção de rumos, diminuindo assim a
repetência.

Por isso, contamos com a anuência dos nobres pares ao projeto de
lei em apreço, esperando sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação
para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.670/2007
Dá denominação ao trecho da Rodovia MG 060, que liga a

localidade de Vianópolis, em Betim, ao Município de São José da
Varginha.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica denominado Deputado Lúcio de Souza Cr uz o trecho da

Rodovia MG 060 compreendido enre a localidade de Vianópolis, em
Betim, e o Município de São José da Varginha.
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Art. 2º- Deverão ser afixadas no local placas indicativas da nova
denominação.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 9 de outubro de 2007.
Sávio Souza Cruz - Adalclever Lopes - Antônio Júlio - Getúlio Neiva

- Gilberto Abramo - Ivair Nogueira - José Henrique - Luiz Tadeu Leite -
Vanderlei Miranda.

Justificação: Deputado Estadual por cinco legislaturas, Dr. Lúcio de
Souza Cruz, falecido em 2/10/2007, ocupou diferentes cargos em
comissões da Assembléia Legislativa, tendo-se licenciado do
mandato, no período de janeiro de 1963 a 1°/7/65, p ara exercer as
funções de Secretário Estadual da Viação e Obras Públicas.

Na longa e produtiva atuação de Dr. Lúcio Souza Cruz como
parlamentar, vale destacar aqui sua luta histórica pelo asfaltamento
desta estrada, no sub-trecho entre Esmeraldas e Vianópolis, sonho
antigo das comunidades envolvidas, transformado em realidade pelo
empenho do então Deputado.

Justa e oportuna, portanto, a denominação que se pretende com
esta proposição, lembrando que o trecho em epígrafe encontra-se
entre os que ainda não foram denominados.

- 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 1.258/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita

seja formulado voto de congratulações com o Sr. Emerson Tardieu de
Aguiar Pereira, Presidente da Fundação Felice Rosso - mantenedora
do Hospital Felício Rocho -, por ter sido agraciado com a Medalha
Desembargador Ruy Gouthier de Vilhena. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 1.259/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Sr. Francisco de Assis
Figueiredo, Desembargador do Tribunal de Justiça, por seus 41 anos
de magistratura. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 1.260/2007, do Deputado Dinis Pinheiro, 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
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ao Sr. Castor Cartelle Guerra. (- À Comissão de Educação.)
Nº 1.261/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com o Tribunal de Justiça Militar por
seus 70 anos de criação. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 1.262/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja
autorizada a imediata convocação dos candidatos aprovados no
concurso da Polícia Civil para provimento dos cargos de Delegado de
Polícia e Escrivão de Polícia.

Nº 1.263/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulado apelo ao Chefe da Polícia Civil com vistas a que seja
autorizada a imediata convocação dos candidatos aprovados no
concurso da Polícia Civil para provimento dos cargos de Delegado de
Polícia e Escrivão de Polícia. (- Distribuídos à Comissão de
Segurança Pública.)

Nº 1.264/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que
encaminhe a esta Casa projeto de lei criando o Fundo de
Desenvolvimento Municipal. (- À Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Nº 1.265/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulado apelo ao Chefe da Polícia Civil com vistas à instalação de
um aparelho de ar condicionado na Delegacia de Polícia do Município
de Prata. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.266/2007, da Comissão de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte, em que pede seja comunicada ao Governador do
Estado, ao Igam, ao IEF e à Copasa-MG a contaminação, causada
por algas, dos Rios das Velhas e Paraopeba, bem como do Rio São
Francisco, próximo às cidades de São Francisco e Januária,
solicitando-se ainda a tomada de providências urgentes em defesa da
população. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 1.267/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que pede
sejam solicitados ao 1º Departamento de Polícia Civil, de Belo
Horizonte, dados estatísticos relativos a agressões envolvendo
policiais e torcedores em jogos realizados no Mineirão e entorno, bem
como cópia dos correspondentes Boletins de Ocorrência, no período
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de janeiro de 2006 a setembro de 2007. (- À Mesa da Assembléia.)
Nº 1.268/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que pede

seja solicitada ao Secretário de Defesa Social e ao Chefe da Polícia
Civil a desativação da carceragem da 16ª Delegacia Distrital -
Seccional Noroeste.

Nº 1.269/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que pede
seja formulada manifestação de aplauso aos policiais civis e militares
que menciona, integrantes do Grupo Integrado de Intervenção
Estratégica, de Governador Valadares, solicitando-se ainda ao Chefe
da Polícia Civil e ao Comandante da PMMG o registro da
manifestação nas respectivas pastas funcionais.

Nº 1.270/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que pede
seja solicitado ao Comandante-Geral da PMMG o envio à Ouvidoria
da Polícia e à Corregedoria da PMMG, ao final dos jogos realizados
no Mineirão, as imagens registradas pelas câmeras de vídeo
instaladas nesse estádio.

Nº 1.271/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que pede
seja solicitado ao Procurador-Geral de Justiça que estude a
possibilidade de se ampliar a área de proibição da venda de bebidas
alcoólicas no entorno do Mineirão, em jogos de futebol e outros
eventos de grande público.

Nº 1.272/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que pede
sejam solicitadas ao Chefe da Polícia Civil e ao Comandante-Geral da
PMMG providências para a redução da criminalidade no Município de
Montes Claros.

Nº 1.273/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que pede
sejam solicitadas ao Secretário de Defesa Social providências para
melhorar a infra-estrutura do Grupo Integrado de Intervenção
Estratégica, composto por policiais civis e militares com atuação em
Governador Valadares. (- Distribuídos à Comissão de Segurança
Pública.)

Nº 1.274/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhada ao Ministério Público e ao Tribunal de Justiça cópia
do relatório das visitas dessa Comissão, em 19/9/2007, à Vara de
Execuções Criminais e ao Presídio Regional Inspetor José Martinho
Drumond, de Ribeirão das Neves.
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Nº 1.275/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhada à Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos
Deputados cópia das notas taquigráficas da audiência pública
realizada por essa Comissão, em 27/9/2007, para obter
esclarecimentos sobre possíveis fraudes em laudos de exames de
DNA para investigação de paternidade, bem como da documentação
apresentada pelos Srs. Fernando Machado Furtado e Wilton Marota
de Souza.

Nº 1.276/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que pede
sejam solicitadas ao Presidente da Administração de Estádios de
Minas Gerais - Ademg - providências para a abertura de mais
bilheterias em jogos no Mineirão.

Nº 1.277/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que pede
seja solicitada à Vara de Execuções Criminais de Nova Lima a
transferência de Irlaine Moura dos Santos e Girlene Moura Gomes,
detidas na carceragem da Delegacia de Polícia dessa cidade.

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado
Sargento Rodrigues.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Sávio Souza Cruz e Jayro Lessa.
Oradores Inscritos

  O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.
O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Deputado José

Henrique; Sras. Deputadas e Srs. Deputados; cidadãs e cidadãos que
acompanham os trabalhos desta Casa; telespectadores da TV
Assembléia. Venho a esta tribuna hoje para prestar uma homenagem
a uma entidade muito importante na construção e afirmação dos
direitos da criança e do adolescente em nosso país. Trata-se de uma
homenagem à Pastoral do Menor, que completa neste mês de outubro
30 anos de existência. Faço esta homenagem publicamente na
condição de Coordenador da Frente Parlamentar dos Direitos da
Criança e do Adolescente, como Presidente da Comissão de
Participação Popular, mas sobretudo como militante das políticas
públicas sociais do nosso Estado e do nosso país.

Muitas vezes - e essa,  infelizmente, foi a tônica da construção do
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Estado brasileiro -, os nossos poderes públicos foram muito omissos
em relação aos direitos fundamentais de cidadania. E no Brasil, antes
mesmo da constituição de uma rede pública e diretamente organizada
de atendimento ou de defesa de direitos por parte dos poderes
públicos, as entidades da sociedade civil, por uma motivação ética,
religiosa e filantrópica - cada uma com sua missão específica e na sua
maioria constituída de pessoas de bem trabalhando para o bem -,
chegaram na frente, contribuindo para atenuar essa grave
conseqüência social da nossa estrutura absolutamente desigual. Esse
foi o caso da Pastoral do Menor.

Em homenagem a D. Luciano Mendes de Almeida, nosso grande e
eterno pastor, a Pastoral do Menor, instituída por esse homem
memorável, escolheu o mês de outubro para comemorar seus 30 anos
de existência. A Pastoral do Menor se propõe, à luz do Evangelho,
estimular um processo que visa à sensibilização, à conscientização
crítica, à organização e à mobilização da sociedade em seu todo, na
busca de uma resposta transformadora, global, unitária e integrada à
situação da criança e do adolescente empobrecidos e em situação de
risco, promovendo, nos projetos de atendimento direto, a participação
de crianças e adolescentes como protagonistas do mesmo processo.

A realização das Semanas Ecumênicas, na década de 80,
consolidou o trabalho dessa instituição em milhares de comunidades
brasileiras. Em 1987, com a Campanha da Fraternidade da CNBB,
que trazia como tema "A fraternidade e o menor" e como lema "Quem
acolhe o menor a mim acolhe", essa Pastoral ganhou um novo
impulso para liderar, a partir do ano seguinte, a maior e mais efetiva
mobilização já ocorrida neste pais em defesa de um segmento: a
coleta de assinaturas e a articulação de alianças para a aprovação do
art. 227 da Constituição Federal, que estabeleceu o direito à proteção
integral da criança e do adolescente como prioridade absoluta em
nosso país.

Recordo-me, com muita emoção e alegria, desses bons anos em
que o Brasil vivia um processo de redemocratização. Naquela época,
como estudante de Serviço Social na PUC Minas e de Ciências
Sociais na UFMG, tive a oportunidade de, então representando o
movimento estudantil, participar com outras entidades da sociedade
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civil desse esforço coordenado de coleta de assinaturas para a
conquista dos direitos da criança e do adolescente na Constituição, a
implantação da assistência social como política pública e a conquista
de meios de democratização da vida política brasileira.

A Pastoral do Menor, portanto, foi uma das protagonistas nesse
processo de conquista constitucional e na elaboração do Estatuto da
Criança e do Adolescente - Lei no 8.069, aprovada em 1990, mais
precisamente no dia 13 de julho. A partir daí é notável o empenho da
Pastoral na consolidação das estruturas para que essa lei
concretizasse direitos em nosso país.

O trabalho voluntário, solidário e competente de milhares de agentes
da Pastoral tem contribuído, desde 1977, para a promoção e a defesa
da vida de mais de 200 mil crianças e adolescentes desrespeitados
em seus direitos fundamentais.

Além dessa ação de acolhimento, presente em 21 Estados
brasileiros, por meio de programas socioeducativos alinhados com a
legislação, a Pastoral tem uma incidência política reconhecida e
elogiada por diversos movimentos sociais e órgãos públicos.

Cabe aqui dar o testemunho prático desse amplo trabalho, seja no
campo da construção e do fortalecimento da política de direitos, seja
no campo do atendimento direto. Eu mesmo, quando tive a honra de
ser Secretário Municipal de Desenvolvimento Social de Belo
Horizonte, na gestão do então Prefeito e hoje Ministro Patrus Ananias,
tive a oportunidade de celebrar várias parcerias sérias com a Pastoral
do Menor para o atendimento às meninas e aos meninos em situação
de risco pessoal e social. Mais do que isso, tive sempre a Pastoral
como parceira no fortalecimento do Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente e no trabalho de consolidação desses
Conselhos em todo o Estado de Minas Gerais, além de contar com a
presença efetiva da Pastoral na própria Frente de Defesa dos Direitos
da Criança e do Adolescente em Minas Gerais. Seus representantes -
e aqui me permitam uma deferência especial para a Coordenadora da
Região Leste II, que abrange os Estados de Minas e Espírito Santo,
nossa querida amiga Marilene Cruz - são presença constante nas
audiências públicas e reuniões da Frente Parlamentar de Defesa dos
Direitos da Criança e do Adolescente e da Comissão de Participação
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Popular. Suas contribuições, sempre de excelência, motivam-nos e
orientam-nos sobre as importantes decisões que tomamos para
melhorar a atenção pública às novas gerações.

Destaco particularmente o trabalho realizado pela frente de defesa
que tem na Pastoral uma parceira integrante e efetiva de
acompanhamento da execução orçamentária do chamado Orçamento
Criança. Por meio de um sério trabalho, as entidades da sociedade
civil, com metodologia definida, com dados disponibilizados pelo
próprio governo, pelo Siafi, e com o apoio da assessoria técnica do
Bloco PT-PCdoB, retratam trimestralmente a realidade orçamentária
das políticas de atenção à criança e ao adolescente. Essa ação
subsidia o trabalho do Conselho Estadual e, sobretudo, ilumina novas
conquistas e novos desafios nessa área tão fundamental para o Brasil.

Por tudo isso, proponho a esta Casa Legislativa que não apenas
envie os nossos votos de congratulações à Pastoral do Menor - o
requerimento já foi apresentado - expressando o nosso
reconhecimento e agradecimento pelos relevantes trabalhos
prestados à sociedade e, em especial, aos nossos mais caros
cidadãos, mas também confira a Medalha do Mérito Legislativo a essa
importante entidade vinculada à CNBB, inspirada pelas luzes, pelo
empenho e pelo efetivo compromisso com os mais pobres do nosso
querido D. Luciano Mendes de Almeida.

Esperamos que a Pastoral do Menor receba desta Casa esse
reconhecimento oficializado e consagrado para que sirva de exemplo
a tantos outros segmentos da sociedade brasileira, principalmente
àqueles que, mesmo sem conhecerem o Estatuto da Criança e do
Adolescente, preocupam-se mais em desgastá-lo do que em cobrar
dos poderes públicos o seu efetivo cumprimento.

Sr. Presidente, por fim, nesses minutos que me restam e também
inspirado por essa mesma causa, quero fazer um convite aos Srs.
Deputados e às Sras. Deputadas. Amanhã, a Comissão de
Participação Popular realizará, às 10 horas, no teatro desta
Assembléia, uma audiência pública para discutir a viabilização de
recursos para os fundos da criança e do adolescente, principalmente
para os municipais e estaduais.

Esses recursos serão viabilizados seja por meio da ampliação dos



334

recursos próprios dos poderes públicos municipais e estaduais, que
são diretamente destinados a eles, seja por meio da possibilidade de
capacitação de recursos arrecadados do Imposto de Renda devido
por pessoas físicas, no limite de até 6%, ou de pessoas jurídicas, até
1%.

Boa parte da sociedade não conhece esse mecanismo de doação.
Em vez de o contribuinte, pessoa física ou jurídica, contribuir
diretamente para o caixa único do Tesouro, seja o federal, seja o que
é repassado aos Estados e Municípios, poderá, antecipadamente,
fazer essa doação para os fundos da criança. A vantagem é que esse
recurso vai diretamente para ações finais dirigidas à criança e ao
adolescente. O melhor: são recursos submetidos à chancela decisória
dos conselhos deliberativos e ao controle da sua execução por esses
mesmos conselhos, conferindo-lhes maior transparência em sua
utilização.

Amanhã, nesta Casa, analisaremos a situação da destinação
orçamentária para esses fundos em geral e as possibilidades de
ampliarmos a captação de recursos. Essa ação é importante,
principalmente agora que os Municípios e os Estados discutem suas
leis orçamentárias, com prazo até o final do ano, e as pessoas físicas
podendo fazer o pagamento antecipado até o limite de 6%, e as
pessoas jurídicas até 1%.

Gostaríamos de fazer esse convite para estimular - os Deputados
possuem  uma  grande  representatividade nas várias regiões
mineiras -, principalmente os empresários, para que em vez de
fazerem essa contribuição ao Tesouro - eles possuem até estrutura
contábil para realizar o pagamento antecipado nesse limite de até 1%
do imposto devido -, dirijam esse recurso aos fundos municipais, bem
como aquelas pessoas que também possam fazer essa contribuição
antecipada e alavancar políticas de atenção à criança e ao
adolescente em todo o Estado de Minas Gerais.
  O fundamental hoje era cumprimentar e parabenizar a Pastoral do
Menor, a CNBB, a Arquidiocese de Belo Horizonte pelo efetivo
trabalho realizado em prol da criança e do adolescente. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Com a palavra, o
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Deputado Célio Moreira.
O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, pessoal que nos acompanha pela TV Assembléia, pessoal
que nos visita.

Na semana que passou, um recém-nascido foi jogado no Ribeirão
Arrudas, despertando em todos os brasileiros um sentimento de
tristeza, de consternação, de indignação. Em alguns, a sensação de
impotência, principalmente entre aqueles que lutaram para salvar
aquela vida, que já estava condenada no ventre materno. Apesar de
todos os esforços da medicina e de tantos se envolverem
afetivamente com aquela incipiente vida, o recém-nascido veio a
falecer.

Um outro bebê foi abandonado, dias depois, pela mãe, em um canto
qualquer da cidade, prática que já se tornou corriqueira nesses nossos
dias, caracterizados pelo egoísmo, pelo desamor e pela descrença.

Oito de outubro é o Dia do Nascituro, instituído na 43ª Assembléia
Geral da CNBB, em agosto de 2005. E este é o momento oportuno
para refletirmos sobre o quanto a vida humana tem sido desprezada,
desvalorizada e o quanto os valores morais e cristãos têm sido
ignorados em nossa sociedade contemporânea. Os bichinhos de
estimação têm ocupado mais espaço no coração de muitos que um
ser humano.

A ética, a crença e até a relação do homem com Deus vão sendo
manipuladas e interpretadas ao sabor de interesses particulares ou
coletivos, como é o caso da luta de algumas correntes em favor da
liberação do aborto neste país, sob o manto agora da própria
instituição governo. É que o aborto sai mais barato para os cofres
públicos que os procedimentos médicos de curetagens.

A celebração do Dia do Nascituro surgiu da necessidade de alertar-
nos dos riscos, das sombras negras que pairam sobre a vida humana
ainda no ventre materno, dos filhos indesejados. Nascituro é aquele
ser humano que está recolhido ao útero da mãe, que, em tese, está
sob a proteção daquela que o está gerando e alimentando. Mas o
futuro da vida é traçado já no interior do corpo materno, embora não
seja dada à mulher ou ao homem a decisão de escolher sobre a vida
ou morte daquele que geraram.
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Lamentavelmente, enquanto algumas crianças são esperadas com
amor, conforto, orgulho, esperança e felicidade, outras, no entanto,
são amaldiçoados já em semente, sofrem atentados por medicação e
instrumentos cortantes, morrem ou são jogadas no lixo, como lixo. E,
no entanto, esse ser vivo, inocente, indefeso, gerado no ventre da
mulher jovem ou madura, pobre ou rica, negra ou branca, é uma
pessoa com sentimentos, com desejo de viver, com possibilidades,
potencial e sabedoria a desabrochar. Acima de tudo, são seres
humanos com direito à vida, a serem respeitados, a terem sua
integridade física preservada.

A vida é dom de Deus, sua fonte perene e, junto com a natureza, é
manifestação real do Criador. Por isso, precisamos zelar por ela,
despertando e amadurecendo nossa consciência ecológica e o
respeito pela existência humana. Será que estamos de tal modo
desencantados conosco que refletimos isso naquele que está por
nascer? Será que concluímos que não valemos a pena para Deus e
para nós mesmos?

A iniciativa de criar é de Deus. Ele o faz livremente e por amor. Cada
criatura possui sua função na relação com as demais. E tudo
encontrará seu ponto alto na criação do homem. João Paulo II nos
ensinou que a dignidade pessoal é propriedade indestrutível de cada
ser humano.

Vivemos uma cultura que deforma gravemente o verdadeiro sentido
da dignidade da vida humana. Freqüentemente, vemos que alguns
animais são mais bem tratados e valorizados que muitas pessoas.
Recentemente, os noticiários informaram que uma milionária
americana deixou toda a sua fortuna para seus cães.

A família é o elemento mais importante para a construção da
civilização do amor; no entanto, vem sendo constantemente atacada e
ferida por uma verdadeira cultura da morte. Quanto mais vivemos
nossa vida baseada em nossa verdade, tanto melhores serão as
famílias e a sociedade em que vivemos. Peçamos, portanto, a Deus
que todas as famílias deste país sejam pequenos santuários da vida e
que toda mulher reconheça em si o propósito de Deus e seu
compromisso com a harmonia do universo.

Meu ‘slogan’, meu lema sempre foi em defesa da vida e da família.
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Sou autor de projeto sancionado em Belo Horizonte, a Lei Municipal nº
821/2001, instituindo o Dia Municipal do Nascituro, comemorado em
25 de março. E tenho nesta Casa também projeto de lei em trâmite
criando o Dia do Nascituro no Estado. Não são projetos criados ao
acaso, só para acrescentar mais um item a nossa legislação, mas,
sim, para abrir espaço para reflexão e tomada de atitude.

Talvez tenhamos estado silenciosos e omissos durante os últimos
anos e assim permitimos o avanço da campanha pró-aborto. Não há,
a meu ver, justificativa para se condenar um nascituro à morte. Um
exemplo foi o caso da criança jogada no Arrudas, que já tinha uma
centena de candidatos a pais, até na Alemanha, conforme os
noticiários.

Talvez tenhamos que retomar a antiga roda onde as mães deixavam
os filhos indesejados, cuja existência feria o orgulho das tradicionais
famílias. O que não podemos mais aceitar é que esta cidade continue
convivendo com o abandono de recém-nascidos, com a ameaça a
seus nascituros.

Não podemos mais viver na utopia da crença no retorno de alguns
valores perdidos, principalmente aqueles ligados à sexualidade, mas
precisamos resgatar pelo menos o respeito à vida, oferecendo a essas
mães desestruturadas um local de acolhida para suas crianças, sem
que elas tenham que aparecer ou se identificar.

A respeito disso, estou entrando com projeto de lei nesta Casa que
obriga as maternidades públicas a terem um espaço de acolhimento
para os recém-nascidos indesejados, nascidos ou não no local.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, não quero aqui
incentivar a mãe ou o pai a deixar o seu filho na maternidade ou no
hospital. Trata-se de um projeto para acolher. Ao invés de jogar o filho
como lixo na rua, no Rio Arrudas ou nos lixões, que essa mãe tenha
um lugar onde possa conceber e depois fazer a doação do seu filho.
As mães poderão encaminhar-se a esses locais, deixar a criança, sem
necessidade de identificação. As crianças permanecerão no local o
tempo necessário ao encaminhamento para as autoridades legais
para fins de adoção.

Que esse Dia do Nascituro seja, portanto, de tomada de
consciência, de mudanças que venham em socorro de nossos
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nascituros e recém-nascidos. Ao contrário do senso comum, o
nascituro é protegido pela legislação brasileira, especificamente pelo
Código Civil, que em seu art. 4ª proclama: ‘A lei põe a salvo desde a
concepção os direitos do nascituro’.

Pelo lado espiritual, ou acreditamos que uma vida começa na
fecundação e a respeitamos desde então, ou teremos que
desacreditar que temos também uma alma, um espírito e um Deus a
quem devemos um dia prestar contas de nossos atos.

Cada um de nós pode ser um guardião do nascituro, se tivermos a
palavra certa, um gesto de amor para a mãe desesperada que não vê
outra saída senão o aborto, se, em vez de indicarmos uma casa
clandestina de aborto, indicarmos a palavra de Deus e um caminho de
esperança, se fortalecermos a esperança nos corações
desamparados. Esta deve ser nossa causa, nossa missão, nosso
gesto de amor e respeito ao irmão nascituro.

Então, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, fiz um
pronunciamento na criação da Frente Parlamentar em Defesa da Vida
e contra o Aborto. Muitos dizem que a maioria dos abortos são
praticados por mulheres pobres, negras. Sabemos que não é assim,
muitas famílias endinheiradas e ricas preferem matar, dentro ou fora
da barriga, aquele filho indefeso. Na maioria das vezes existe o tabu,
e os pais não têm diálogo com o filho ou com filha. Quando essa
jovem toma conhecimento de que está grávida, ela, logicamente, já
começa a pensar que será escorraçada pelos pais, que será colocada
para fora de casa, que terá de parar de estudar e de trabalhar. No
desespero, ela toma a decisão de abortar.

Então, matar não é a solução. Precisamos lutar para que o governo
adote políticas públicas para atender a mulher, dando-lhe toda
segurança e encaminhamento, e não deixar ou equipar hospitais para
matar - como eu disse, dentro ou fora da barriga. Hoje há dificuldades
nos hospitais públicos, alguns têm dificuldade para cuidar até de uma
dor de barriga, mas querem equipá-los para matar uma criança
indefesa, dentro ou fora da barriga.

Portanto, o Dia do Nascituro é para se fazer uma reflexão com os
pais, nos hospitais e nas maternidades, sobre a importância de não
abortar, e sim de defender a vida.
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Esperamos, Sr. Presidente, que fatos como esses - como o da
Lagoa da Pampulha, em que a mulher enrolou o bebezinho em uma
sacolinha de plástico e o jogou, fato que emocionou todo o Brasil e até
o estrangeiro; o da mulher desesperada que jogou o bebezinho no Rio
Arrudas; e o da outra que deixa o bebezinho em um canto da cidade -
não mais aconteçam.

Para que essas cenas não continuem acontecendo, estamos
elaborando um projeto, não para incentivar a mãe ou o pai a largar
seu filho em uma maternidade. Não queremos jogar para o Estado
todo esse compromisso, mas sim dar uma estrutura àquela mulher
despreparada, que precisa do acompanhamento de um psicólogo para
ter condições de gerar seu filho com dignidade e depois encaminhá-lo
para adoção, de acordo com a Justiça, para que essa criança tenha
uma família, um acompanhamento e uma vida digna. Muito obrigado,
Sr. Presidente.

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

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente Deputado João Leite,
Srs. Deputados e Sras. Deputadas, a nossa presença na tribuna,
nesta hora, é para lembrar um fato muito auspicioso para todos nós: o
lançamento pelo governo do Estado de um grande programa de
educação profissional de nível médio. Minas estava realmente
necessitando desse tipo de programa. Grande parte dos Deputados
esteve, nessa segunda-feira, no Palácio da Liberdade, assistindo ao
lançamento desse programa.

A nossa juventude estava sem perspectiva, sem possibilidades de
buscar inserção no mercado de trabalho, porque os governos, todos
eles, não perceberam, desde o início do governo Collor, quando se
buscou a internacionalização da economia, que fatalmente os
empregados brasileiros teriam que se preparar para disputar o
mercado. Não só o País teria que disputar sua pauta de exportação,
buscar encaminhar seus produtos para os vários países, mas,
sobretudo, teríamos que concorrer, o nosso trabalhador teria que ser
tão bom quanto o trabalhador da Bélgica, da Itália, da França. E essa
preparação não aconteceu.

Falou-se muito em fazer a inclusão digital em todas as escolas do



340

País. Fez-se até uma projeção do volume de dinheiro que seria gasto
na compra de computadores para que todas as escolas tivessem
computador. Aqui, em Minas, aconteceu um episódio interessante:
houve a distribuição de computadores para as escolas, mas não havia
instrutor, e as professoras não sabiam usar o computador. Não houve
nem sequer uma preparação dos professores, para que pudessem
entender algo de informática e traduzir isso para os alunos.

Agora é diferente. O Governador, nesta segunda-feira, lançou um
programa que pretende, a partir de 2008, incluir, em cursos
profissionalizantes de nível médio, nada menos que 36.600 jovens,
chegando, em 2010, a 110 mil jovens incluídos em um programa de
formação profissional. Em síntese, é a preparação de mão-de-obra
para o mercado de trabalho.

O mais interessante desse programa - e aí há uma característica
revolucionária - é que determina que cada escola profissionalizante,
das 153 que teremos em todo o Estado, nas cidades-pólo e nos
micropolos, verifique a especificidade da economia regional, e os
cursos serão dados dessa maneira.

Em Teófilo Otôni, temos o Centro de Educação Profissional,
construído no meu primeiro mandato como Prefeito. Construí os
prédios em 1986. A escola funcionou bem. Tínhamos preparação de
mão-de-obra para bombeiro, eletricista e todas essas profissões. Mas
o Estado, à época, não tinha uma estrutura de cargos e salários para
contratar os professores. Foi feito um convênio com a Prefeitura. A
Prefeitura criou os cargos, o Estado repassava o recurso, nós
contratávamos os profissionais e ensinávamos as pessoas a trabalhar.

Dentro desse universo estranho que está acontecendo no nosso
país, Deputado Elmiro Nascimento, perdemos a capacidade de
preparar mão-de-obra. Hoje, é uma dificuldade arranjar um bom
pedreiro, um bom eletricista, um bom carpinteiro, um bom mestre-de-
obras. Eu mesmo estou procurando um, para seis obras que serão
realizadas na minha região. Estou telefonando para encontrar um
mestre-de-obras, mas está muito difícil encontrar quem saiba
trabalhar, porque se acabaram as escolas de ofício, a preparação de
mão-de-obra. O nosso jovem está querendo chegar ao mercado de
trabalho, mas, não sabendo informática, não pode ser nem caixa de
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armazém. Se não souber digitar e acessar programas, ele não tem
chance. Mais que isso, se não se preparar um pouco mais,
especificamente para a atividade na qual se habilitará, a porta se
fecha e se tranca. Não há possibilidade.

O que é mais estranho para nós que vivemos na região mais pobre
de Minas Gerais é que as pessoas procuram os políticos em busca de
uma oportunidade de trabalho. Às vezes temos a oportunidade de
trabalho, e não há o profissional. Tenho tido problemas sérios com
isso. Preciso de uma série enorme de profissionais, mas não tenho
pessoas com as características para preencher os cargos.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, aqui vão meus cumprimentos à
Vanessa Guimarães, Secretária de Educação, e ao Governador Aécio
Neves. Esse é um programa que estava faltando em Minas Gerais e
será exemplo para todos os Estados brasileiros. Se conseguirmos, em
2008, atingir a meta programada de 36.600 jovens, o programa já
começa sendo o maior do Brasil. Se a meta for alcançada - 110 mil
jovens sendo treinados em 2010 -, continuaremos na dianteira de
todos os Estados brasileiros.

É preciso também que nós, políticos, possamos dar palpite. Uma
coisa muito ruim, em governo, é quando ele não entende que, se o
Deputado, que vive na sua comunidade, na sua cidade, que viaja
pelas suas estradas e que conhece as empresas estabelecidas nas
cidades que representa, não puder dar palpite, às vezes dá errado. Na
minha cidade, está dando errado. Temos uma baita escola de
lapidação, com curso de gemologia, mas não conseguimos colocar os
jovens lá. Fizemos um convênio com o Senai, que está gerenciando o
nosso Centro de Educação Profissional, mas as coisas não estão
funcionando. Começa aquele problema de falta de entendimento.
Tivemos lá um educador do Senai, o qual determinou ser proibida a
entrada de político no local. Então o político não pode entrar na
escola, nem dar palpite, pois é proibido. A tecnocracia organiza-se de
tal forma que impede a ajuda que se pode dar ao desenvolvimento.

Desde o primeiro dia na Assembléia, tenho criticado o superpoder
que se dá ao tecnoburocrata. Ele tem de ouvir o político, que conhece
as coisas. Claro que não estamos pedindo para políticos dirigirem
órgãos técnicos; em vez disso, precisamos de bons técnicos para
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isso, mas que respeitem aqueles que conhecem as necessidades.
Falo sobre um programa maravilhoso lançado pelo Governador,

mas, ao mesmo tempo, comento que, se não fizermos uma
adequação imediata do Centro de Educação Profissional de Teófilo
Otôni, ele simplesmente se fechará, porque não temos estrutura para
seu funcionamento. O Estado ainda não tem estrutura de cargos e
salários a fim de contratar professores para as áreas empresariais que
precisam. Os currículos precisam ser trabalhados, os instrutores e
professores terão de ser escolhidos a dedo, com conhecimento do
assunto. Não adianta colocar um professor de Português para dar
aula de Geografia. Se tenho de fazer um curso de gemologia, pelo
menos a iniciação geológica, preciso de um geólogo que não apenas
entenda de geologia, mas que tenha didática para transferir seus
conhecimentos ao aluno.

Estou a cavaleiro para falar sobre curso de lapidação, porque fiz, no
meu primeiro mandato, em 1983-1988, uma escola de lapidação, e
formava 220 lapidários por ano. Chegamos a exportar mão-de-obra
para a Europa e para os Estados Unidos, formados na escolinha Prof.
Rudolph Purper, criada por nós - uma escola singela.

Hoje temos uma baita estrutura, com três prédios no Centro de
Educação Profissional de Teófilo Otôni. O Senai está participando
conosco; aliás, ele está querendo cair fora porque não conseguiu
fazê-lo funcionar. Por que não funcionou? Por dois motivos. Primeiro,
as pessoas que foram levadas para lá não estavam preparadas para
ensinar; segundo grande motivo, o Senai cobra do aluno R$30,00,
R$40,00, R$50,00 pelo curso. Numa região depauperada como a
nossa, não é possível que o cidadão desempregado, que está se
preparando para trabalhar, ainda tenha de efetuar esse pagamento.
Esse realismo fantástico acabará. O Governador determinou à
Secretaria de Educação que pague bolsas de estudo para os cursos
profissionalizantes, ou seja, aqueles que forem feitos com a iniciativa
privada. Isso é importante. Quanto aos que forem ministrados pelo
próprio Estado, acredito que serão poucos. Por exemplo, não há
professor para ensinar ser eletricista, pedreiro e carpinteiro. Não há no
Estado uma estrutura de cargos e salários para isso, para buscar
essas profissões de ofício ou outras como a de lapidador, que é uma
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profissão especializada. Conhecemos bem isso porque estamos  na
Capital mundial das pedras preciosas. Já tivemos escolas de
lapidação - aliás, temos ainda, mas não está funcionando.

Sr. Presidente, imaginamos que, ante essa iniciativa do Governador
Aécio Neves, amplamente elogiável, estamos na frente, dando um
banho nos outros Estados. A partir do próximo ano, estaremos na
frente de todos os Estados quanto ao número de pessoas
matriculadas em cursos profissionalizantes. O meu temor é que não
tenhamos uma preparação correta dessas pessoas que devem buscar
o mercado de trabalho.

Com muita honra, concedo aparte ao Deputado Elmiro Nascimento.
O Deputado Elmiro Nascimento (em aparte) - Deputado Getúlio

Neiva, a honra é toda minha por aparteá-lo, em razão da sua
experiência como Prefeito de Teófilo Otôni por duas ou três vezes e
como parlamentar não somente aqui mas também no Congresso
Nacional.

Ontem estivemos no Palácio da Liberdade, para assistir ao
lançamento desse programa. Gostaria de associar as minhas às suas
palavras e aplaudir o Governador Aécio Neves pelo grande programa
que lançou, visando ao Estado de Minas Gerais, principalmente a sua
população. Quando fui Prefeito, de Patos de Minas sempre disse que,
se este país, anos atrás, tivesse investido maciçamente na educação
como os países emergentes, seríamos uma das grandes potências do
mundo. Infelizmente, isso não foi observado pelos governos anteriores
nem o está sendo pelo governo federal, mas, sim, pelo Governador
Aécio Neves, que tem uma visão de estadista. Logicamente, isso
representará muito para o futuro de Minas.

Muitas coisas precisam ser adequadas, como a vivência da política
em si. Isso é muito importante. Quando V. Exa. diz que o político tem
de ser valorizado, é verdade, pois vivenciamos o dia-a-dia da nossa
região e principalmente do nosso Estado. É muito importante que esse
governo esteja em consonância com a ação política, para que esses
programas que aplaudimos e estão sendo lançados continuamente
criem de fato um grande futuro para Minas Gerais. Além disso, que
sejam realizados em parceria com a ação política, pois somente nós
estamos vivenciando e presenciando diariamente todas as ações.
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V. Exa., que fez uma belíssima administração quando Prefeito, sabe
muito bem do que realmente a sua cidade e região precisam, como
eu, o nosso Presidente João Leite e o Deputado Carlin Moura, nas
nossas cidades. Realmente é de grande importância essa vivência,
essa parceria e, principalmente, essa ação do governo de Minas, que
está fazendo com que os nossos jovens, as nossas crianças e os
adultos tenham uma perspectiva de futuro bem melhor do que a de
hoje.

Deputado Getúlio Neiva, parabéns pelo pronunciamento. Isso
representa muito para todos nós, mineiros. São ações como essa que
aplaudimos no dia-a-dia, com um governo está vendo realmente o
futuro do seu Estado e principalmente da sua gente.

O Deputado Getúlio Neiva - Deputado Elmiro Nascimento, muito
obrigado. Patos de Minas realmente deve ter saudade do tempo em
que V. Exa. era o Prefeito. Deus nos carrega e nos leva para os
nossos destinos, e vamos seguindo o que traça para nós.

Deputado Elmiro Nascimento, gostaria de ressaltar que a minha
preocupação é que essa determinação e esse esforço do Governador
não se percam por falta de contato com quem conhece a realidade
local.

A minha preocupação é que as pessoas, os técnicos, os burocratas
estão muito bem-intencionados, mas têm aquela vaidade, aquele
orgulho de se acharem donos do conhecimento, de não buscarem os
que têm o pé no chão, na estrada, que conhecem as pessoas e
sabem o que elas querem e do que elas precisam. Essa é a minha
preocupação.

É minha preocupação, por exemplo, aprovar a lei que possibilite ao
Governador trabalhar e produzir como neste ano. Houve uma sobra
de R$190.000.000,00 de arrecadação, que foi aplicada imediatamente
em 300 obras inacabadas, realizadas por outros governos. Essa foi
uma experiência maravilhosa, fruto da dedicação do Governador, que
se transforma, a cada dia, no homem mais importante para o Brasil
pelas realizações que faz e por seu tirocínio. Ficamos temerosos de
que a tecnoburocracia venha a atrapalhar.

Considero, Sr. Presidente, que o lançamento desse programa,
desse suporte, dessa rede de educação profissional que será feita por
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parte das escolas públicas e por parte, também, de iniciativas
particulares que serão subsidiadas pelo governo é
impressionantemente benéfico para Minas Gerais. Mas temos de ter a
consciência, por exemplo, que a Secretária Vanessa Guimarães teve,
de que precisamos de professores também na rede de ensino normal.
Cinqüenta e oito novas escolas normais foram autorizadas a funcionar
no ano que vem. Isso é importante.

Aproveito aqui para dar um recado para os nossos companheiros de
Teófilo Otôni. A Escola Tristão da Cunha, nome do avô do atual
Governador, será sede de mais uma escola normal na nossa Teófilo
Otôni. São 58 escolas em todo o Estado.

Preocupamo-nos, ainda, com a questão da didática, da pedagogia.
Precisamos fazer uma reformulação nessa área. Para conseguir
formar um cidadão com conhecimento geral, com um verniz de
educação, gastam-se, no mínimo, 12 anos.

Essa guinada que o governo de Minas dá para a escola técnica
profissionalizante será um diferencial fantástico. Muitos não podem
esperar para se formar num curso superior para trabalhar. Não
adianta, também, formar-se em curso superior, pois estamos fazendo
um país de bacharéis desempregados. O que há de advogado,
economista, fisioterapeuta, enfermeira formados e desempregados
não é brincadeira. Está faltando trabalhador naquelas escalas
intermediárias, técnicas. Não temos pessoas suficientes para que o
País possa crescer com sua força de trabalho, que não está
preparada para o desafio do crescimento.

Então, essa iniciativa do Governador é altamente elogiável, pois está
pegando, exatamente, no ponto que é fatal: a preparação da mão-de-
obra.

Ficamos muito felizes com a iniciativa do Governador Aécio Neves
nesta segunda-feira. É um projeto revolucionário, mas pode ser que
tenhamos a oportunidade, Sr. Presidente, Deputado Fábio Avelar, de
fazer cursos de curta duração de preparação de mão-de-obra. Não
podemos esperar três anos para preparar um técnico, não. Podemos
fazer cursos de preparação de mão-de-obra. No caso específico da
minha Teófilo Otôni, fazíamos curso de lapidação em um ano. Nesse
espaço de tempo, conseguíamos formar um lapidário, que ia para os
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Estados Unidos ou para a Europa ganhar US$1.500,00.
Então, temos como fazer essa mudança, mas é preciso, Deputados

Elmiro Nascimento, Vanderlei Miranda, que tenhamos a cabeça no
lugar. O governo precisa escutar o recado. Enquanto as coisas forem
feitas pelos tecnoburocratas, sem ouvir os políticos, quase que
certamente o êxito será menor do que o que foi projetado. Meu
querido ex-Prefeito sabe muito bem do que estou falando. Precisamos
ter a consciência absoluta de que a realidade local só é conhecida por
aqueles que com ela lidam e, naturalmente, os que representam
aquela cidade e aquelas regiões têm maior conhecimento dela. Não
podemos, assim, ficar afastados. Precisamos dos técnicos, e muito.

Precisamos muito dos técnicos e dos burocratas. Minas Gerais
possui técnicos excelentes. Aliás, talvez o governo de Minas Gerais
possua o maior volume de técnicos bem preparados do País. Todavia,
eles não podem ter a arrogância, a petulância de se acharem donos
da verdade e da informação. É preciso que se dê ao político a
possibilidade de dar palpite, de orientar o que deve ser feito para
melhorar a realidade do local, da região. Se isso for feito, o projeto do
Governador Aécio Neves, além de ser espetacular, maravilhoso,
poderá ter êxito acima do esperado.

Cumprimento, então, os Deputados, os jovens que, neste momento,
chegam ao Plenário. Estamos falando exatamente sobre o futuro de
vocês, isto é, sobre a formação profissional para que cada um de
vocês tenha oportunidade de entrar no mercado de trabalho sabendo
o que fazer, obtendo progresso pessoal e ajudando Minas Gerais e o
Brasil a crescerem. Obrigado, Sr. Presidente.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Cumprimento o Deputado Fábio Avelar,
Presidente desta reunião, os Deputados Carlin Moura e Getúlio Neiva,
que compõem a Mesa dos trabalhos, os demais parlamentares
presentes e o povo de Minas Gerais.

Quero fazer um relato acerca da audiência pública da Comissão de
Transporte realizada ontem, em Governador Valadares, sob a
Presidência do Deputado Gustavo Valadares, para tratar de um tema
muito importante para a nossa região, qual seja a duplicação da BR-
381.
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Esta Casa vai constituir uma frente parlamentar pela duplicação da
BR-381. Nós, que, durante a vida inteira, transitamos pelo trecho que
vai de Belo Horizonte a Governador Valadares, conhecemos a
situação de calamidade da estrada. Ressalto o número de acidentes e
mortes que têm acontecido nessa BR, que já recebeu o nome de
Rodovia da Morte. Ao longo dos últimos dois anos, foram feitos
melhoramentos em alguns pontos críticos, mas ainda não foi possível
resolver, ou pelo menos minimizar, a situação trágica dessa estrada.

Posso dizer que, em virtude dos melhoramentos feitos em alguns
pontos críticos e, principalmente, do recapeamento do asfalto em
muitos trechos, a velocidade na referida BR acabou aumentando e,
conseqüentemente, os acidentes se agravaram. Vejamos os últimos
índices de acidentes divulgados e que demonstram a realidade, a
situação atual. Segundo operação feita pela Polícia Rodoviária
Federal no dia 7 de setembro, o maior número de falecimentos - nove
mortes - ocorreu exatamente na BR-381, no trecho entre Belo
Horizonte e João Monlevade. De janeiro a julho deste ano, 43 pessoas
morreram em acidentes no trecho, o que obrigou o DNIT a reduzir a
velocidade de 90km/h para 80km/h.

No final de setembro, Procuradores do Ministério Público Federal
vistoriaram 212km da rodovia entre Belo Horizonte e Ipatinga, onde
também o índice de acidentes é muito alto, a fim de detectar os pontos
críticos da estrada e, ao mesmo tempo, solicitar ao DNIT que
preparasse, até o próximo dia 15 de outubro, um plano para melhorar
a segurança nos locais. Da mesma forma, o referido Ministério vai
produzir um relatório, que será enviado ao Tribunal de Contas da
União, ao DNIT e ao Ministério dos Transportes. Na verdade, todas
essas ações são importantes para que possamos acelerar o projeto
de duplicação da BR-381.

Na audiência pública de ontem, com a presença do Eng. Carlos
Rogério, representando o DNIT, ficou muito claro para nós que há
algumas dificuldades para acelerar esses projetos e a obra. Foi
apresentada também a potencialidade da BR-381. Uma das
dificuldades que precisam ser sanadas para acelerar, aliás, a licitação
dos projetos executivos, é exatamente o licenciamento ambiental
prévio.
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É claro que uma obra das dimensões da duplicação da BR-381 terá
impactos ambientais ao longo desses trechos. É preciso um relatório
com bastante cuidado e detalhamento para que esses impactos sejam
minimizados.

O Deputado Elmiro Nascimento (em aparte) - Sra. Deputada Elisa
Costa, estou ouvindo atentamente o pronunciamento de V. Exa. e sei
do seu conhecimento da estrada. Eu também conheço muito bem a
BR-381 de Belo Horizonte a Ipatinga. Ouvi hoje pelo rádio que o
governo está licitando, ou seja, colocando em concorrência o trecho
da BR-381, que vai de Belo Horizonte a São Paulo.

Inicialmente, isso é muito bom porque somente assim teremos
estradas em Minas Gerais, porque até agora, infelizmente, as ações
do governo federal têm sido morosas e lentas. Isso prejudica muito o
próprio crescimento do Estado e, por que não dizer, o do Brasil.

No caso específico da nossa região, temos a Rodovia 354, a famosa
Rodovia do Milho, que liga uma região muito rica e próspera. Não
somente a região, mas liga também grande parte do País.
Infelizmente, Deputada, essa estrada está, há muitos anos, com
mínima condição de tráfego. O governo todo ano vai lá e faz
promessas de recapeamento. No ano passado, fizeram uma operação
tapa-buraco que não durou três meses, em virtude de a chuva ter sido
muita.

A estrada deteriorou mais ainda. Hoje está em condição
superprecária. Há 20 dias houve uma licitação, uma concorrência,
mas não houve recursos. Até hoje as obras não começaram. As ações
são lentas e burocráticas, o que atrapalha muito o próprio
crescimento. Até agora não sei como o Brasil terá condição de crescer
com o famoso PAC sem ter infra-estrutura rodoviária para conseguir
transportar a sua produção. O Brasil não tem dado condição exemplar
de vida a nenhum cidadão. Isso é fundamental para podermos
crescer.

Queremos cumprimentá-la pela crítica que faz ao governo federal,
que inicialmente é uma crítica construtiva, como realmente estamos
também fazendo, para que o governo seja sensível ao clamor de
todos nós, mineiros, e conserte as nossas estradas. Várias vidas
estão sendo levadas pelos acidentes provocados pelos buracos, além
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do prejuízo que está sofrendo a produção, em razão das condições
precárias das estradas.

Conheço bem essa rodovia. Sei da sua importância no contexto de
Minas Gerais e também do Brasil. Liga uma região muito rica e
próspera. Nossa região tem uma estrada superprecária. Mais uma
vez, peço a ajuda de V. Exa., pela influência que tem no governo
federal, para que peça ao nosso Presidente e ao nosso Ministro que
olhem um pouco pelas estradas de Minas.

Nossas estradas federais estão em situação muito
precárias,enquanto as outras, pelo menos até onde conheço, estão
em condição exemplar porque o governo realmente se preocupa muito
quanto a interligar Minas e aproximar cada vez mais o povo mineiro.

Finalizando, gostaria de cumprimentar a Escola Imaculada, que
trouxe aqui os seus alunos. É muito importante que a nossa juventude
e as nossas crianças se aproximem do Poder Legislativo,
principalmente da ação política. Precisamos, sim, de uma formação
exemplar da nossa criança, do nosso jovem, para que possam
substituir-nos amanhã. E possam tomar o gosto da política, que é a
maior cultura que temos no País.

Nos países desenvolvidos, a criança, desde pequena, aprende como
é importante a democracia. É necessário que ela saiba das ações do
seu governo e da política em si, para que realmente possa o país
crescer com prosperidade e dignidade.

Parabéns à Escola Imaculada. Parabéns aos professores. Parabéns,
principalmente, às crianças que aqui estão.

A Deputada Elisa Costa - Muito obrigada, Deputado Elmiro. Quero
também saudar e deixar o nosso abraço aos estudantes, adolescentes
e crianças que se encontram aqui para esse aprendizado também da
política.

Isso que o Deputado relatou também é verdade, mas temos de
considerar que, ao longo de muitos anos, as estradas brasileiras, os
sistemas ferroviário e rodoviário foram abandonados pelos governos
anteriores. Vamos agora recuperando as estradas brasileiras, de
acordo com o Orçamento da União e o Plano de Aceleração do
Crescimento.

Uma das dificuldades para acelerar o projeto da BR-381 é o
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licenciamento ambiental prévio. Na audiência pública realizada, foi
composta uma comissão de Deputados Estaduais e Federais para
participar de encontro com o Secretário de Estado de Meio Ambiente,
José Carlos Carvalho, juntamente com os representantes da Supram,
do Copam, da Feam, com o objetivo de acompanhar os estudos
ambientais que estão sendo feitos para o licenciamento ambiental e, a
partir de então, contratar os projetos executivos e iniciar as obras.
Essa dificuldade precisa ser sanada, respeitando as leis ambientais e
os passos a serem seguidos, para que, efetivamente, a partir do
Relatório de Impacto Ambiental se proteja o meio ambiente.

A duplicação tem muitas potencialidades nesse processo.
Primeiramente, quero dizer aos Deputados que a população está
participando ativamente da definição dos projetos, dando sugestões.
Haverá audiências públicas em várias cidades, como Governador
Valadares, Coronel Fabriciano, Ipatinga, Monlevade, Itabira, Nova Era,
enfim, em toda a região, a fim de discutir os projetos com a
comunidade, os impactos ambiental e social ao longo do trecho.
Portanto, haverá participação ativa da comunidade.

A outra potencialidade é a seguinte: pedimos a duplicação dessa
estrada há mais de 20 anos, e nunca foram garantidos recursos para
a obra. Hoje, foram definidos R$1.600.000.000,00 no PAC, pelo
Presidente Lula, exatamente para que, nos próximos três anos,
tenhamos a duplicação da BR-381. Essa obra, além de garantir
proteção e segurança à vida de milhares de pessoas e famílias,
contribui para a promoção do desenvolvimento integrado da região,
onde há um pólo siderúrgico muito forte, Doutor Rinaldo, com a
Cenibra, a Usiminas, a Acesita. Esse parque siderúrgico, que vai de
Governador Valadares até Belo Horizonte, passando por Monlevade,
está dobrando seus investimentos e dobrará sua produção de aço e
celulose, o que significa necessidade de escoamento dos produtos.

Com certeza, essa duplicação se integrará ao corredor da Fernão
Dias, que já está duplicado até São Paulo, e isso se refletirá no
Mercosul. Então, essa obra integrará a região Leste de Minas a São
Paulo, e também a outros países, integrando, assim, o Estado de
Minas Gerais, por meio do escoamento de produtos tão importantes.
Com essa duplicação, mais empresas virão para a região, gerando
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emprego, desenvolvimento social e econômico, da mesma forma
como ocorreu em outros trechos duplicados.

De fato, a duplicação da BR-381 tem o potencial de proteger vidas,
manter a população na região e também contribuir para o crescimento
de toda uma região que precisa do aquecimento, do dinamismo da
nossa economia. Queremos que as pessoas do Leste de Minas não
vão embora para os Estados Unidos ou outros países da Europa;
queremos a nossa juventude, queremos a nossa população, os
nossos pais e mães de família permanecendo em suas cidades de
origem e tendo oportunidade para garantir educação e vida mais digna
a todos.

Quero registrar também que deixamos lá uma reivindicação, que
será levada pelo Deputado Federal Leonardo Monteiro ao Ministro dos
Transportes Alfredo Nascimento, de que a duplicação seja feita não
somente até Ipatinga, mas chegando a Governador Valadares. O
trecho de Ipatinga a Governador Valadares é menos crítico e
perigoso, mas essa duplicação proporcionará o desenvolvimento da
região, mais segurança e garantirá que o Vale do Rio Doce,
especialmente na cidade de Governador Valadares, possa receber
novos empreendimentos e dinamizar sua economia. Se essa
duplicação for feita, teremos um corredor de exportação, importação e
desenvolvimento integrado, desde Governador Valadares, chegando a
Belo Horizonte.

Esse é o nosso registro dessa importante audiência. Parabenizo a
Deputada Rosângela Reis pela constituição da Frente Parlamentar
pela Duplicação da BR-381. O que queremos é reivindicar, também do
Estado, uma aceleração na avaliação do licenciamento ambiental,
para que os projetos sejam elaborados em tempo menor. E, em vez
de começar em 2009, que a obra se inicie no segundo semestre de
2008, com os projetos prontos. Assim, estaremos garantindo a vida de
muitas pessoas e iniciando um processo de desenvolvimento de toda
essa região.

Parabenizo Governador Valadares, que recebeu muitas lideranças
regionais, Prefeitos e Vereadores; a presença do DNIT e dos
Deputados Gustavo Valadares e José Henrique; e a presença das
lideranças, para que, efetivamente, tenhamos uma vida mais digna
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nesse trecho da BR-381 no trecho de Governador Valadares até Belo
Horizonte. Desejo que a execução desse projeto seja antecipada e
que possamos garantir vida e segurança para toda a nossa
população. Obrigada.

Registro de Presença
O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - A Presidência registra a

presença, nas galerias, de alunos da 4ª Série do Colégio Imaculada,
de Belo Horizonte.

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 1.274 a 1.277/2007, 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 da comunicação

apresentada nesta reunião pelo Deputado Jayro Lessa - indicando a
Deputada Maria Lúcia Mendonça para Vice-Líder do Democratas
(Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Sargento Rodrigues,

solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 104/2007. A
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso VIII
do art. 232 do Regimento Interno. Arquive-se o projeto.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Paulo Guedes, solicitando a
palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu §
1º, transferi-la ao Deputado Carlin Moura. A Presidência defere o
requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra,
o Deputado Carlin Moura.
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O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, nobre Deputado Fábio
Avelar, Deputados, Deputadas, telespectadores da TV Assembléia, na
semana passada e no transcorrer desta semana, o conjunto dos
movimentos populares instaurou a Semana pela Democratização da
Mídia no Brasil, e o Fórum Nacional pela Democratização da
Comunicação, com outras entidades, elaborou a Carta de Belo
Horizonte, que diz respeito à revisão das concessões de rádio e TV
com participação popular, fato que até ensejou, hoje, pela manhã,
uma importante audiência pública da Comissão de Participação
Popular, em que se discutiu o tema. A Carta de Belo Horizonte diz o
seguinte. (- Lê:)

“No ano de 2007, diversos canais de rádio e TV terão seus prazos
de concessão vencidos. Em Belo Horizonte, expiram os prazos de
emissoras como a Rede Globo, Bandeirantes e Alterosa, e mais de
70% das rádios FM que operam na cidade se encontram na mesma
situação. Mas o que isso significa?

A concessão é a forma que o poder público tem de autorizar a
ocupação dos canais de rádio e TV existentes. É uma transferência,
por meio de licitações, da administração do serviço de rádio e
televisão para uma empresa privada, por um período preestabelecido,
sob fiscalização e monitoramento do poder de quem concede.

Mas, apesar de ser público, nesse processo não existe a mínima
participação da sociedade sobre a regulação das concessões dos
meios de comunicação. A atual legislação do setor foi estabelecida
durante a ditadura militar e continua inalterada, atendendo aos
interesses dos grandes grupos econômicos e das oligarquias
midiáticas.

Na história do nosso país, o processo de concessões de canais de
comunicação sempre foi fortemente influenciado pelo poder financeiro
e político dos proprietários. Essa situação gerou a criação de
monopólios, com apenas nove famílias dominando 85% da mídia, e
31% das rádios e TVs sendo comandadas por políticos, contrariando a
própria Constituição Federal.

Essas concessões são renovadas sem critério objetivo, além de
nenhuma discussão pública sobre seu papel. O que se vê é uma
ausência completa de fiscalização do Estado por parte do governo
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federal, que, contraditoriamente, não mede esforços em reprimir o
movimento de radiodifusão comunitária, que, aliás, nunca foi tão
perseguido. Segundo a Associação Brasileira de Radiodifusão
Comunitária - Abraço -, a Agência Nacional de Telecomunicações -
Anatel - e a Polícia Federal fecharam mais de quinze mil rádios nos
últimos cinco anos. ‘Também foram abertos aproximadamente vinte
mil processos, e cerca de cinco mil militantes foram condenados
judicialmente por tentar exercer o direito de livre expressão’, afirma a
Abraço.

Essa concentração da mídia brasileira ainda produz um efeito
perverso para as organizações populares. Os movimentos sociais são
sistematicamente criminalizados pelos grandes aparelhos de
comunicação. Não existe pluralidade de pensamento, de idéias, de
cultura. A mídia está a serviço do poder econômico e da elite nacional.

Em Minas Gerais, a pluralidade de pensamento é muito mais
atacada, pois vivemos sob uma pesada censura praticada pelo
governo do Estado em parceria com os donos dos principais veículos.
Com o objetivo de promover uma blindagem em torno da figura do
Governador Aécio Neves, vários jornalistas foram demitidos por
produzirem matérias que desagradaram o Palácio da Liberdade.
Depois dessa perseguição, nunca mais se viu ou se ouviu uma única
reportagem que contrariasse o interesse da elite que governa Minas
Gerais.

Chamamos toda a sociedade a unir forças para o enfrentamento ao
oligopólio da mídia nacional, para a construção de um sistema de
comunicação democrático, popular e plural. Precisamos lutar para que
as empresas sejam obrigadas a assumir contrapartidas de interesse
social.

Que tenhamos uma Conferência Nacional das Comunicações que
possibilite uma nova regulamentação e que defina políticas
democráticas para o setor. O sistema deve contribuir com a
construção de uma sociedade justa e popular.”

A “Carta de Belo Horizonte” é assinada por diversas entidades, entre
elas a Abraço, a Brigadas Populares, o Fórum Social Mineiro, o
Comlutas, a corrente sindical classista, a CUT, os diversos partidos
políticos, a UNE, a Coordenação dos Movimentos Sociais - CMS.
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Esse tema é deveras importante porque a concessão de canal de
rádio e televisão é um serviço público. E, diga-se de passagem, no
Brasil, é um dos poucos serviços públicos do qual a sociedade não
tem controle.

Defende-se a liberdade de imprensa, que é um valor fundamental
previsto na nossa Constituição da República, mas, na prática, os
grandes meios de comunicação, os oligopólios de comunicação no
Brasil hoje são dominados por nada menos do que sete grandes
famílias. Esses grandes monopólios defendem o direito ao monopólio,
porque a comunicação, a radiodifusão e os canais de televisão no
País estão nas mãos dessas grandes empresas que são porta-vozes
dos seus próprios discursos e das suas próprias interlocuções, e o
povo acaba sendo esquecido nesse processo.

No Brasil, por vias transversas, o processo de monopolização é uma
dura realidade. Na década passada, nove grupos familiares
controlavam o grosso da mídia nativa: a família Marinho, da Rede
Globo; a família Abravanel, do SBT; a família Saad, da Bandeirantes;
a família Bloch, da Manchete; a família Civita, da Abril; a família
Mesquita, do “Estadão”; a família Frias, da “Folha”; a família Levi, da
Gazeta; e a família Nascimento e Silva, do “Jornal do Brasil”.

Hoje são apenas cinco famílias, com a debacle das famílias
Mesquita, Bloch, Levi e Nascimento, que já não exercem mais o
controle sobre seus antigos veículos. Por outro lado, surgiram alguns
grupos regionais associados aos impérios nacionais, como a RBS,
que atua no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

Hoje, no Brasil, também se trava um importante debate sobre a TV
digital. Os grandes oligopólios estão travando o debate de qual o
melhor modelo de TV digital no Brasil, excluindo justamente uma
participação mais ativa dos setores populares desse processo.

Entendemos que a liberdade de expressão do povo, dos
trabalhadores, dos segmentos sociais, do movimento sindical, dos
movimentos das igrejas e dos movimentos populares organizados só
será concretizada com a redemocratização dos meios de
comunicação e com o fim dos monopólios, previsto desde a
Constituição de 1988. O Capítulo V da Constituição Federal prevê o
fim dos monopólios dos meios de comunicação, mas, infelizmente, até
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o presente momento, isso ainda não foi regulamentado. Vemos as
rádios comunitárias sofrerem essas perseguições e os grandes grupos
econômicos, que muitas vezes estão em desrespeito à lei, terem a
conivência e o aceite daqueles que deveriam fiscalizar.

Nesta semana em que realizamos diversas atividades em defesa da
redemocratização dos meios de comunicação, o grande porta-voz da
elite branca brasileira, a revista “Veja”, que reproduz o pensamento
mais conservador deste país, coincidentemente no mês em que se
completam 40 anos sem “Che” Guevara, o grande líder da América
Latina, fez um profundo ataque a esse que representa para o povo e
os trabalhadores da América Latina a grande liberdade dos povos
latino-americanos. O líder argentino “Che” Chevara foi o grande
construtor da revolução socialista em Cuba.

E, em desagravo a esse grande líder, completados ontem, 8 de
outubro, 40 anos de sua morte, esse fórum pela democratização dos
meios de comunicação estará hoje, às 19h30min, na Casa do
Jornalista, realizando uma atividade denominada “40 anos sem ‘Che’
Guevara, porém sem perder a ternura”, com a exibição do
documentário “O Regresso”.

Em desagravo ao ataque gratuito feito pela elite branca,
representada pela revista “Veja”, que representa o setor mais
conservador deste país, tomo a liberdade de ler um pequeno texto do
nosso grande Emir Sader, cientista político e professor da
Universidade do Rio de Janeiro. Emir Sader fala de “Che” com as
seguintes palavras: “’Che’, há personagens com uma tal estatura
histórica que, independentemente dos adjetivos e de todos os
advérbios, ainda assim não conseguimos retratá-los em nada que
possamos dizer ou escrever. O que falar de Marx que permaneça à
sua altura? O que escrever sobre Fidel? Hegel dizia que existem
personagens cuja biografia não ultrapassa o plano da vida privada,
enquanto outros são os personagens cósmicos, estes cujas biografias
coincidem com o olho do furacão da história.

O ‘Che’ é um desses personagens cósmicos. Basta dizer que,
independentemente de qualquer campanha publicitária, sua imagem
transformou-se na mais vista do século XX e assim continua neste
novo século. Nenhum esportista, artista ou músico, mesmo com
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bilionárias promoções pelo mundo globalizado afora, se mantém num
lugar parecido. O ‘Che’ veio para ficar.

Novas gerações, nascidas depois da morte do ‘Che’, continuam
identificando-se com a sua imagem, com o seu sentimento de
rebeldia, com a sua coragem, com a sua luta implacável contra toda
injustiça.

Não vou gastar palavras inúteis para falar do ‘Che’. Basta reproduzir
algumas das suas frases, que selecionei para o livro ‘Sem perder a
ternura’: ‘A única coisa em que acredito é que precisamos ter
capacidade de destruir as opiniões contrárias, baseados em
argumentos ou, senão, deixar que as opiniões se expressem. Opinião
que precisamos destruir na porrada é opinião que leva vantagem
sobre nós. Não é possível destruir as opiniões na porrada e é isso
precisamente que mata todo o desenvolvimento da inteligência...’

E ‘Che’ também dizia: ‘Deixa-me dizer, com o risco de parecer
ridículo, que o verdadeiro revolucionário é feito de grandes
sentimentos de amor’. E continua: ‘Nosso sacrifício é consciente. É a
cota que temos de pagar pela liberdade que construímos.

Muitos dirão que sou aventureiro, e sou mesmo, só que de um tipo
diferente, desses que entregam a própria pele para demonstrar suas
verdades. Sobretudo, sejam capazes de sentir, no mais profundo de
vocês, qualquer injustiça contra qualquer ser humano, em qualquer
parte do mundo’ (carta de despedida aos filhos).

E conclui: ‘É preciso endurecer, sem perder a ternura, jamais.’”
Nós, que somos herdeiros dessa tradição revolucionária que

representou “Che” Guevara, herdeiros dessa tradição de que a
liberdade de um povo se faz com a sua luta, com a sua consciência,
com o seu espírito de esperança, de amor ao próximo, temos orgulho
de fazer parte dessa grande tradição dos povos da América Latina,
que não aceitam a opressão do império, que não aceitam a opressão
do poder econômico e que, acima de tudo, não aceitam conviver em
uma sociedade onde o homem seja lobo do homem. Não aceitamos
conviver numa sociedade em que o lucro seja feito às custas do
trabalho escravo, da opressão, do preconceito e do monopólio.

Então, precisamos defender, sem dúvida nenhuma, as idéias mais
avançadas e, acima de tudo, a liberdade permanente de podermos
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dizer e expressarmos essas idéias e fazermos com que elas
repercutam e se reproduzam com a verdadeira democratização dos
meios de comunicação. Essa é a nossa luta. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
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, Srs. Deputados, todos
que nos acompanham aqui, na Assembléia Legislativa, e também pela
TV Assembléia, as observações do nobre Deputado Carlin Moura, que
me antecedeu, versam, em última análise, sobre a liberdade: a
liberdade que deve ser manifestada pela liberdade de imprensa, que é
fundamental no Estado de Direito; a liberdade que foi tão defendida
por valorosos homens como Che Guevara e vários outros; a liberdade
do contraditório, de um ter uma opinião e outro ter outra. Entretanto
alguns pressupostos são necessários para que possamos de fato
usufruir desse princípio fundamental, desse que é o fundamento do
Estado Democrático de Direito, desse que podemos dizer que é o
maior patrimônio dos mineiros, já que temos, na nossa história e na
nossa formação, a referência de Tiradentes e de tantos outros, alguns
bem próximos de nossa contemporaneidade, como Juscelino
Kubitschek e Tancredo Neves.

Hoje temos o desafio - e, para nossa felicidade, sob o comando de
um grande estadista - de fazer o que é essencial para que a liberdade
exista de fato: oferecer educação. Sem investirmos na educação e
sem que ela seja acessível a todos, sem que seja de fato uma prática,
muito mais que um discurso, não há que falar em liberdade. Quanto
menos preparado, quanto maior o grau de ignorância e desinformação
de um povo, mais ele será submetido a déspotas, a regimes
autoritários, à escravidão, portanto a educação é, sem dúvida, o
grande fundamento para a construção de uma sociedade livre. Por
isso sinto que posso dar seqüência a essa fala tratando de assuntos
absolutamente atuais que o Legislativo Mineiro e o Poder Executivo,
nesse processo harmonioso que deve haver entre as instituições
independentes, estão articulando, promovendo para que a educação
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mineira alcance os patamares que todos desejamos e seja a melhor
do Brasil.

É fato que saímos de uma condição desagradável, vivida
recentemente, há pouco mais de três ou quatro anos, quando Minas
deixou a condição de ser o Estado-referência da educação nacional,
lugar que ocupamos no passado. Quando o Governador Aécio Neves
chegou ao governo, vivíamos condições bastante negativas. Os
investimentos já começam a dar resultados. Nas avaliações feitas pelo
próprio governo federal, pelo Ministério da Educação, Minas já ocupa
o 1º lugar no ensino de 1ª a 4ª séries, para os alunos da 4ª série, e o
1º lugar para os alunos que concluem o 2º grau. Entretanto não
ocupamos o 1º lugar em cada ano dentro desse processo de
avaliação, e muito há ainda que ser feito.

Os investimentos vão desde a necessidade de reestruturarmos a
rede física. Eu sempre tenho batalhado por isso, como os nobres
colegas fazem, cada um olhando, naturalmente, as necessidades da
região onde atuam. Essa é uma das funções do parlamentar. Eu,
praticamente toda semana, visito uma escola estadual e trago as
reivindicações. Vemos, com alegria, que muitas delas, senão todas, a
maioria, já receberam expressivos investimentos para reforma,
ampliação, construção de quadras e continuam a receber. Não só em
Divinópolis, onde já conseguimos que mais de 80% das escolas
estaduais fossem reformadas e ampliadas, assim como em Oliveira,
Bom Despacho, Itaúna, Formiga, São João del- Rei, cidades nas
quais atuo diariamente; Ibiá, onde estamos tentando conseguir uma
grande reforma, já encaminhada.

Quero falar que só reformar prédio não resolve. Hoje votamos nesta
Casa um projeto extremamente importante. Aliás, este segundo
semestre começa a ganhar, realmente, a força de um semestre
decisivo para a educação mineira. Votamos, no final do mês passado,
um piso salarial de R$850,00 para uma jornada de 24 horas
semanais, como sendo o menor salário, a menor remuneração que
um professor, na rede estadual, poderá receber. Para um turno de
trabalho, R$850,00. Isso já entra em vigência a partir de janeiro.
Houve um reajuste pequeno, menor do que gostaríamos, mas houve
um reajuste para todos os demais profissionais da educação, com
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vigência imediata, já no contracheque dos profissionais este mês.
Houve, acima de tudo, uma decisão de que Minas seja o primeiro

Estado a ter um salário mínimo diferenciado para a educação, para
valorizar o profissional que está na sala de aula. Não digo que isso
está resolvido, é um primeiro passo. Ainda temos de fazer muito. O
Governador Aécio Neves sabe disso e, por isso, ano a ano, preocupa-
se em ir corrigindo essa grande defasagem do passado.

Outro projeto foi aprovado hoje pela manhã, o Projeto de Lei
Complementar nº 27/2007, do qual fui relator. Trata-se de um projeto
que dará uma tranqüilidade aos designados, aos serventes escolares,
aos professores, ao auxiliar de serviço, enfim, àquele profissional que
vem sendo contratado ano após ano para substituir alguém que está
de férias ou de licença para tratamento de saúde. Ele vem, ano após
ano, sendo contratado sem que tenha seus direitos trabalhistas
garantidos e a aposentadoria, o mínimo que um trabalhador pode ter
de expectativa para um tratamento digno após tantos anos de
trabalho. A aposentadoria é direito fundamental de todo trabalhador,
seja do Estado, seja da iniciativa privada. Nem isso estava
assegurado a esses profissionais. Como contar esse tempo de
serviço? Não havia uma garantia legal. Hoje, a Assembléia aprovou,
pela manhã, o projeto de autoria do Governador Aécio Neves, do qual
tive a oportunidade de ser relator e apresentar algumas emendas em
nome de vários colegas. Foi aprovado por unanimidade, Sr.
Presidente, fato histórico, nenhum voto contra. Todos os 57 ou 58
Deputados presentes votaram favoravelmente, porque é uma decisão
acertada do Governador.

Aproveitando os minutos finais, quero-me referir a outro grande
projeto para a educação dos mineiros. No mandato passado, logo no
início do mandato, quando eu era Presidente da Comissão de
Administração Pública, houve audiência pública na Casa pedindo para
resolver o problema dos designados. Agora, vimos esse problema
encontrar uma solução. Ainda haverá o 2º turno, mas, com certeza,
isso ocorrerá nos próximos dias.

Já há algum tempo, todos nós, e eu tenho sido um dos que pedem
ao governo do Estado, à nossa competente Secretária Vanessa
Guimarães que apresentem uma alternativa para haver um ensino
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técnico, um ensino profissionalizante para os nossos jovens.
Infelizmente, hoje há multidões de bacharéis e de doutores
desempregados. Um curso superior nem sempre é a garantia de um
emprego. Precisamos pensar em profissionalização o quanto mais
cedo possível, para que o jovem vá se familiarizando com o mercado
de trabalho e encontre uma maneira de ter uma oportunidade nesse
mercado.

Comecei a trabalhar muito jovem. Naquela época, o menor de idade
podia trabalhar. Tirei uma carteira de menor e, no início da década de
70, com 12 anos de idade, já estava trabalhando no Mercado Central
de Belo Horizonte, tendo de levantar muito cedo, com carteira de
menor assinada. Fui aprendendo. Não me fez mal trabalhar.

Penso que hoje temos de ter a clareza de que a criança tem de ter
direito ao lazer, a uma boa educação, mas o jovem, a partir dos seus
16 anos, precisa, o quanto mais cedo possível, ter a oportunidade de
aprender uma profissão, principalmente o jovem que, como eu, vem
de uma família bem humilde, que não tem condições de pagar uma
faculdade, um curso superior. Se esse jovem quiser cursar um nível
superior, terá de enfrentar o pagamento de uma escola particular.
Porém, se tiver uma profissão, poderá trabalhar e fazer uma
faculdade. Indiferentemente da preocupação com o diploma de nível
superior, o trabalho, uma profissão são fundamentais para a dignidade
humana, para que se possa concretizar o sonho de constituir uma
família e não enveredar para a criminalidade, para as drogas.
Portanto, a escola, além de ensinar os fundamentos básicos da
educação, o quanto mais cedo possível, também deve preocupar-se
em ensinar uma profissão.

O Governador Aécio Neves, Sr. Presidente, lança o Programa de
Educação Profissional em Minas Gerais. Tive a alegria de participar,
no Palácio da Liberdade, do lançamento desse projeto, que envolverá
um investimento de R$216.940.000,00, o maior programa
profissionalizante já implementado pelo governo de Minas Gerais em
toda a sua história. Um programa que, além da rede pública estadual,
estabelecerá parceria com escolas privadas, por meio de
credenciamento, para que elas, quando estiverem aparelhadas para
oferecer um curso profissionalizante, possam receber o aluno,
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oferecer esse curso gratuitamente e, obviamente, ser remuneradas
pelo Estado. É o Estado assumindo sua responsabilidade, e às vezes
fazendo isso com um custo menor, quando a escola privada tiver
condições de oferecer.

Quando se trata de uma escola pública federal, temos o Cefet como
um exemplo fantástico de algo positivo em matéria de educação. A
rede Cefet, federal, tem quase 100% de seus alunos com o mercado
de trabalho praticamente garantido quando se formam.

Era Prefeito em Divinópolis, quando recebemos a unidade do Cefet.
Fui um dos primeiros a dar apoio, fazendo convênio, disponibilizando
funcionários do Município, assinando a escritura de doação de um
terreno onde seria edificada a sede dessa unidade. O Cefet
transformou-se num sucesso, porque o aluno que ali faz o curso
médio sai da escola formado, com uma profissão, num mercado de
trabalho competitivo e que deseja profissionais qualificados.

O governo do Estado estabelecerá convênios no caso de entidades
públicas ou do terceiro setor, entidades filantrópicas. Em Divinópolis,
teremos a Escola Estadual Pedro Magalhães, a Escola Padre Matias,
a Escola Miguel Couto, selecionadas para oferecer cursos técnicos.
Em Oliveira, teremos a Escola Mário Campos; em Itapecerica, a
Escola Padre Herculano; em Lagoa da Prata, a Escola Virgínio Perillo.

Estou citando algumas cidades da região Centro-Oeste mineira,
para a qual estamos sempre atentos a fim de assegurar que
possamos estar presentes nos programas do governo de Minas, mas
todo o Estado de Minas Gerais terá cidades-pólo ou cidades com mais
de 30 mil habitantes com escolas estaduais já aptas nesse primeiro
momento. O Governador lançou o programa agora, já no final do ano,
porque é um homem que faz planejamento. Possui uma equipe
competente, liderada pela Profª Vanessa, na Educação, que percebeu
que tem de haver planejamento e investimento na educação. Então o
governo de Minas vai colocar, com recursos do Estado,
R$216.000.000,00, e começa a preparar agora os professores, as
instalações e os laboratórios.

Nos próximos dias estará divulgando, não só pela imprensa e pela
mídia, mas por meio das próprias escolas estaduais, uma forma de
matrícula em que o jovem diga qual curso quer fazer: informática,
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contabilidade, na área tecnológica, de vestuário e de alimentação.
Esse curso será preparado e se inicia já no primeiro semestre do ano
que vem, com orçamento garantido e planejamento, para que Minas
Gerais seja, em pouco espaço de tempo, o Estado que oferece a
melhor educação em todo o Brasil e que prepara o seu jovem para o
mercado de trabalho.

Isso, Sr. Presidente, é fruto da felicidade de sermos governados por
um estadista, por um homem que tem vocação e que vem sendo
preparado, ao longo da história de Minas e do Brasil, para esse cargo
e para outros desafios, numa convivência respeitosa não só com seus
pares, mas com as adversidades ou conflitos que a democracia nos
apresenta. O Governador de Minas faz parcerias, hoje, com o governo
federal e com todas as Prefeituras, indiferentemente de qual partido
esteja governando o Município.

Quero registrar, mais uma vez, a nossa gratidão e reconhecimento
ao Governador Aécio Neves, por fazer da educação mineira o carro-
chefe neste segundo mandato. Com esse investimento, Deputado
Carlin Moura, tenho certeza de que Minas, berço da liberdade, estará
dando uma contribuição ao Brasil para que possamos ter um povo
com melhor qualidade de vida e, acima de tudo, nos plenos direitos
que só a liberdade democrática nos pode assegurar. 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 as reuniões
extraordinárias de amanhã, dia 10, 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 seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 39ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/10/2007

Presidência dos Deputados José Henrique e Sebastião Costa
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião -

1º Painel: Composição da Mesa - Registro de presença - Palavras do
Sr. Presidente - Palavras do Vereador Totó Teixeira - Palavras da
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Secretária Eleonora Barroso Santa Rosa - Palavras do Secretário
Adjunto Paulo Afonso Romano - Palavras da Sra. Patrícia Carvalho
Ataíde Ribeiro - Palavras do Subsecretário Ilmar Bastos Santos -
Palavras do Prefeito Celso Cota Neto - Palavras do Prefeito Bonifácio
Mourão - Palavras da Sra. Jussara Maria Rocha - Palavras do
Deputado Dinis Pinheiro - Palavras do Subsecretário Pedro
Meneguetti - 2º Painel: Composição da Mesa - Palavras da Sra.
Isabella Virgínia Freire Biondini - Palavras do Sr. Hélio Ferreira dos
Santos - Exibição de vídeo - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
José Henrique - Dinis Pinheiro - Agostinho Patrús Filho - Ana Maria

Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio -
Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira -
Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves -
Djalma Diniz - Domingos Sávio - Elisa Costa - Eros Biondini - Fábio
Avelar - Fahim Sawan - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo
Valadares - Hely Tarqüínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz
Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Paulo
Cesar - Paulo Guedes - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis -
Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Walter Tosta - Wander
Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 9h15min, declaro

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

Ata
- A Deputada Maria Lúcia Mendonça, 2ª-Secretária “ad hoc”,

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

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do fórum

técnico “ICMS Solidário”, em sua etapa final, com o objetivo de colher
subsídios para a discussão, na Assembléia Legislativa, do Projeto de
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Lei n° 637/2007, que introduz alterações na Lei n° 13.803, de 2000.
1º Painel

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa os

Exmos. Srs. Deputado Dinis Pinheiro, 1º-Secretário desta Casa e
autor do Projeto de Lei nº 637/2007; Vereador Totó Teixeira,
Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte; e Ilmar Bastos
Santos, Subsecretário de Gestão Ambiental Integrada da Secretaria
de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad
-, representando o Secretário, José Carlos Carvalho; a Exma. Sra.
Maria Eleonora Barroso Santa Rosa, Secretária de Estado de Cultura;
os Exmos. Srs. Paulo Afonso Romano, Secretário Adjunto de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento; e Pedro Meneguetti,
Subsecretário da Receita Estadual da Secretaria de Estado de
Fazenda; a Exma. Sra. Patrícia Carvalho Brandão Ataíde Ribeiro,
Diretora de Planejamento, Gestão e Finanças da Fundação João
Pinheiro, representando o Presidente, Amílcar Vianna Martins Filho; o
Exmo. Sr. Celso Cota Neto, Prefeito Municipal de Mariana e
Presidente da Associação Mineira dos Municípios - AMM -; as Exmas.
Sras. Jussara Maria Rocha, Superintendente de Fomento e
Desenvolvimento do Turismo, representando a Secretária de Estado
de Turismo, Érica Drumond; e Deputada Ana Maria Resende, membro
da Comissão de Educação desta Casa e Coordenadora da Frente
Parlamentar “ICMS Solidário”; e os Exmos. Srs. Bonifácio Mourão,
Prefeito Municipal de Governador Valadares e Presidente da Frente
Mineira de Prefeitos; e Deputado Dilzon Melo, Secretário de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra e agradece a presença dos

Exmos. Srs. Romel Anízio Jorge, ex-Deputado Federal, hoje
Subsecretário de Assuntos Municipais; e Odelmo Leão, ex-Deputado
Federal, atual Prefeito Municipal de Uberlândia.

Palavras do Sr. Presidente
Estamos iniciando uma reunião que tem por objetivo consolidar e

sintetizar um trabalho realizado em cidades-pólo de todas as regiões
de planejamento do Estado. Durante dois meses, promovemos
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encontros regionais destinados a debater e colher subsídios a respeito
da distribuição da cota do ICMS pertencente aos Municípios. Antes de
falarmos do tema específico deste fórum técnico, gostaríamos de
chamar atenção para o significado das reuniões de interiorização. Elas
fazem parte de um projeto desta Casa de legislar sempre em sintonia
com as aspirações da sociedade, do conjunto da população
espalhada por todo o território mineiro. Essa é uma prática pioneira do
Legislativo mineiro. Ao abrir-se para as discussões, ao estabelecer
parcerias com os demais poderes públicos e com a sociedade, o
Legislativo ganha maior legitimidade para suas decisões e colhe
subsídios valiosos para a elaboração de projetos e para o
desenvolvimento global de suas atividades. Deslocando-se para o
interior do Estado, a Assembléia busca nos Municípios a matéria-
prima essencial para sua atuação. É nos Municípios que o Poder
Legislativo entra em contato direto com as experiências políticas, as
realidades socioeconômicas e as diferenças culturais que, em seu
conjunto, revelam as potencialidades, as carências e as demandas
das diversas regiões do Estado. No caso do fórum técnico “ICMS
Solidário”, os encontros regionais contaram com representantes de
382 Municípios, entre os quais 235 Prefeitos, e resultaram na
apresentação de 102 propostas para aprimoramento do projeto de lei
que trata do assunto, em tramitação nesta Casa. Trata-se do Projeto
de Lei n° 637/2007, de autoria do Deputado Dinis Pi nheiro, 1°-
Secretário da Assembléia, que introduz alterações na Lei nº
13.803/2000, conhecida como Lei Robin Hood. O projeto é fruto do
trabalho realizado na Casa, em 2001, por uma Comissão Especial
encarregada de analisar a referida lei. Depois de ouvir diversas
autoridades e técnicos especialistas na matéria, a Comissão concluiu
ser necessário promover um avanço na distribuição dos recursos do
ICMS como forma de atenuar as desigualdades regionais e
socioeconômicas existentes entre os Municípios mineiros. O projeto
em discussão agrupa os critérios existentes de distribuição do imposto
em Critérios Econômicos, Critérios Sociais Solidários e Critérios de
Compensação Solidária, beneficiando, por meio de filtros, os
Municípios que estejam em situação desfavorável em relação à média
do Estado. Mantém-se, com referência à legislação existente, a
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intenção de descentralizar os recursos do ICMS, de estimular o
aumento da arrecadação própria municipal e a correspondente
eficiência em sua aplicação, de incentivar a implementação de
determinadas políticas públicas e de estabelecer uma parceria entre
Estado e Municípios, tendo como objetivo principal a melhoria de
qualidade de vida da população. O projeto recebeu, no âmbito da
Assembléia Legislativa, emendas e substitutivos, já protocolados, aos
quais irão juntar-se as contribuições dos encontros regionais e desta
etapa final a ser desenvolvida durante o dia de hoje. É importante que
as dúvidas sobre a matéria sejam esclarecidas durante as exposições
e os debates que acontecerão, para que este fórum técnico resulte em
propostas concretas para o aprimoramento do projeto, visando a uma
distribuição de recursos mais equilibrada entre os Municípios.
Gostaríamos de agradecer às autoridades, às pessoas, às instituições
que contribuíram para a realização deste fórum - especialmente aos
Deputados que coordenaram as reuniões no interior e à Fundação
João Pinheiro que, em todos os eventos, prestou apoio técnico -, e a
todos os que aqui compareceram, certos de que o assunto em debate
é de grande importância para o desenvolvimento dos nossos
Municípios. Muito obrigado.

Palavras do Vereador Totó Teixeira
Bom-dia a todos. Cumprimentando os Deputados José Henrique e

Dinis Pinheiro, cumprimento os demais Deputados e os membros da
Mesa. Em nome da Câmara Municipal de Belo Horizonte, gostaria de
parabenizar a Assembléia pela realização deste fórum e de dar as
boas-vindas aos Prefeitos, Vereadores e representantes de entidades
dos Municípios vizinhos de Belo Horizonte. Com grande satisfação,
compareço a esta reunião de encerramento do fórum, porque nos
sentimos na obrigação de participar deste grande evento. Mais de um
são os motivos da minha satisfação. O primeiro é a oportunidade de
verificar se a Lei nº 13.803, Lei Robin Hood, na época da sua
aprovação, em 2000, se mostrava correspondente aos anseios da
sociedade. A passagem do tempo veio demonstrar que essa lei
precisava de reajustes, correções, atualizações. Na verdade, essa é a
dinâmica das leis, que são criadas para durar, mas não podem
permanecer insensíveis às alterações da sociedade e às suas
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demandas.
No caso da Lei Robin Hood, tão logo começou a vigorar, percebeu-

se que o rateio com base no VAF do Município não funcionava a
contento e que era necessário estipular outros critérios capazes de
garantir que o rateio do ICMS fosse efetivamente solidário. Alegra-me,
pois, após sete anos da sua edição, a Lei Robin Hood estar sendo
objeto de revisão.

O segundo motivo da minha satisfação é a forma como estamos
chegando ao formato ideal da revisão requerida. Extensos estudos
precederam a plenária conclusiva de hoje, e o longo processo da
escuta da sociedade permitiu que se conhecessem os seus anseios a
esse respeito. A participação popular, com os 12 encontros regionais
e esta plenária final, consolidou-se como instrumento imprescindível
para o aprimoramento do processo legislativo, para o amadurecimento
da nossa democracia e, conseqüentemente, para o favorecimento do
exercício pleno da cidadania.

São grandes, pois, os resultados colhidos. Que sejam ampliados nos
trabalhos desta manhã.

Mais uma vez, parabenizo o Deputado Dinis Pinheiro e toda a
Assembléia Legislativa. Esperamos sair daqui com mais tranqüilidade
em relação a essa reivindicação de todos nós. Belo Horizonte recebe
Prefeitos, Vereadores, autoridades, integrantes de entidades de
classe com muito carinho. Contamos com um proveitoso evento. Muito
obrigado.

Palavras da Secretária Eleonora Barroso Santa Rosa
Bom-dia a todos. Na pessoa dos Deputados José Henrique e Dinis

Pinheiro e da Deputada Ana Maria Resende, saúdo os demais
parlamentares presentes. Parabenizo a mobilização feita até o
momento em relação a esse importante projeto. A Secretaria de
Cultura é solidária na proposta do Deputado Dinis Pinheiro, mas com
uma pequena ressalva sobre o ICMS Cultural.

Minas Gerais é o Estado brasileiro com a legislação mais moderna e
significativa no que toca à questão do patrimônio cultural. A Lei Robin
Hood introduziu claramente a distribuição do ICMS a partir de
conselhos, políticas de patrimônio e ações educativas. Os Municípios
que comprovam ações na área têm distribuição de ICMS pelo
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patrimônio cultural. Minas Gerais é o Estado brasileiro com maior
número de acervos, de tombamentos de bens culturais no Brasil.
Temos 853 Municípios e um conjunto de patrimônio material e
imaterial da maior importância. O IEPHA é o grande fiscalizador e
indutor da política de patrimônio cultural. Na parte da tarde,
debateremos com Carlos Henrique Rangel, Diretor desse setor no
IEPHA.

No Estado, 648 Municípios disputam recursos com base no ICMS
Cultural e comprovam ações efetivas de tombamento, proteção,
inventariamento, conselhos, gestão e educação patrimonial. Ao
pensar na composição do fato econômico na redistribuição de ICMS,
sabemos que a mensuração da cultura não pode ser estritamente
econômica. Por quê? Com base nessa mensuração, alguns
Municípios que hoje têm uma política importante e significativa no
campo do patrimônio cultural não receberiam mais os recursos do
ICMS Cultural. Em que pese ao fato de o projeto ser fundamental na
redistribuição do ICMS no Estado, a Secretaria de Cultura pondera a
respeito dos Municípios que ficariam discriminados em sua
distribuição por não se enquadrarem nos critérios econômicos que
passariam a valer. No caso do ICMS Cultural, a Secretaria pondera
pela manutenção da regra como estava.

Deputado Dinis Pinheiro, parabenizamos sua iniciativa, mas
chamamos atenção para essa possível discriminação de Municípios
que são muito importantes para o patrimônio de Minas Gerais e
podem ficar excluídos. Faremos chegar a suas mãos nossa
contribuição nesse objetivo. Parabenizamos a mobilização dos
Prefeitos e das comunidades. Nós, da cultura, acompanhamos com
atenção os desdobramentos deste fórum. Bom-dia a todos.

O Sr. Presidente - Agradecemos a contribuição da Secretária
Eleonora Santa Rosa. A Mesa registra com pesar o falecimento do ex-
Deputado Lúcio Souza Cruz, que foi 1º-Secretário desta Casa, pai do
Deputado Sávio Souza Cruz. Logo mais, será velado no Salão Nobre
desta Casa.

Palavras do Secretário Adjunto Paulo Afonso Romano
Deputado José Henrique, Presidente desta reunião, demais

Deputados e Deputadas presentes, meus senhores e minhas
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senhoras, rapidamente a Secretaria da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento deseja registrar, primeiro, que esta discussão em nível
não apenas elevado, mas amplo, porquanto audiências públicas já
foram realizadas em todo o Estado, revela a importância e o acerto do
projeto do ICMS Solidário no formato atual. Pretende-se, portanto, no
mérito, um aprimoramento; é assim que entendemos.

A Secretaria acompanhou os debates do interior, principalmente por
meio da Emater, uma parte executora da política agrícola, e
verificamos que há uma oportunidade excepcional de aprimoramento
na parte qualitativa daquilo que se refere à agricultura. Quanto ao
mérito, não é necessário falar, porque temos, como um dos critérios, a
existência de pequenos produtores nos Municípios, pois a maioria
esmagadora deles é composta de agricultura do tipo familiar, do tipo
da pequena produção.

Um dos critérios que entendemos ser importante em uma revisão é
a valorização da qualidade da produção. Qual o sentido disso? Dar
mais sustentabilidade, ou seja, garantir uma produção que tenha, no
seu conceito social, econômico e ambiental, maior segurança.
Portanto, não se trata apenas volume, também há esse critério de
qualidade.

Outra coisa muito importante é oportunidade. Valorizamos a
oportunidade de debate, nesse caso, e defendemos alguns pontos.
Além dessa questão da sustentabilidade, há a organização para
gestão de recursos no Município. Não adianta simplesmente a
transferência para o Município, se este não está capacitado
comunitariamente, entendido aí obviamente a presença dos setores
público e privado. Para isso, temos uma experiência nova que
também vale a pena ser inserida por meio desse processo de
aprimoramento. Quando foi criada a lei atual, não existia, por exemplo,
no plano estadual, o Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável,
que é presidido pelo Secretário da Agricultura e seus correspondentes
Conselhos de Desenvolvimento Municipais, que seriam instrumentos
de valorização da gestão descentralizada e participativa recomendada
pelo Governador Aécio Neves. Portanto, valorizarmos, no plano
municipal e por meio do melhoramento e aprimoramento dessa lei,
aquilo que adotamos nos planos do Estado, ou seja, qualidade na
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gestão. No mais, propomos, quanto às instituições que compõem a
Secretaria e nela própria, a contribuição para os estudos e a
valorização dos debates. Muito obrigado.

Palavras da Sra. Patrícia Carvalho Brandão Ataíde Ribeiro
Bom-dia. Cumprimento o 2º-Vice-Presidente da Assembléia

Legislativa de Minas Gerais, Deputado José Henrique, que preside
esta solenidade, as autoridades que compõem a Mesa e todos os
participantes do Fórum.

A Fundação João Pinheiro, conforme estabelecido em lei, é uma
instituição responsável pela consolidação e pela publicação dos
índices relativos à distribuição da cota-parte dos recursos de ICMS,
trabalho que é desenvolvido por uma equipe técnica altamente
qualificada, coordenada por Isabella Freire, Especialista em Políticas
Públicas e Gestão Governamental. A Fundação mantém em seu “site”
uma página específica da Lei Robin Hood, divulgando mensalmente
os dados básicos e as orientações quanto aos procedimentos e aos
prazos, permitindo aos administradores públicos municipais e a todos
os cidadãos mineiros acompanhar os repasses de acordo com cada
critério definido em lei.

Em nome da direção da Fundação João Pinheiro, cumprimento a
Assembléia Legislativa pela iniciativa de realizar fóruns técnicos
regionais, promovendo uma discussão democrática sobre uma
questão fundamental para o Estado de Minas Gerais. Muito obrigada.

Palavras do Subsecretário Ilmar Bastos Santos
Deputado José Henrique, 2º-Vice-Presidente da Assembléia

Legislativa e Presidente desta sessão, por meio do seu nome e do
nome da Deputada Ana Maria Resende cumprimento todos os demais
integrantes da Mesa; Sras. Deputadas; Srs. Deputados; Srs. Prefeitos;
Sras. Prefeitas; Srs. Vereadores; lideranças municipais; senhoras e
senhores.

Em primeiro lugar, trago a mensagem de incentivo e de parabéns do
Secretário José Carlos Carvalho a essa movimentação que
acompanhamos ao longo desses meses quanto à discussão do
projeto de lei do ICMS Solidário. Podemos dizer isso de cadeira,
porque a Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
esteve presente em todas as 12 reuniões realizadas no interior do



372

Estado de Minas Gerais. Acompanhamos todos os debates, as
sugestões e os subsídios para a melhoria e para o aprimoramento
desse projeto. O assunto foi levado a todas as regiões do Estado e
debatido, como merece ser debatido um assunto dessa importância,
recebendo críticas e sugestões.

Em segundo lugar, quero fazer coro à nossa Secretária Maria
Eleonora. Não tenham dúvida de que a Lei Robin Hood foi um grande
avanço na legislação deste Estado. Assim como a Secretária
mencionou os resultados positivos na área de cultura, queremos
lembrar a importância de dois temas envolvidos diretamente com a Lei
Robin Hood: o saneamento e o aumento das áreas verdes no Estado
de Minas Gerais. O aumento das áreas verdes, sem sombra de
dúvida, é um ponto extremamente pacífico num momento em que
questões como o aquecimento global, a perda da biodiversidade e a
degradação da qualidade de vida das pessoas estão na pauta do dia.
É um item que julgo da maior importância.

Todos os Prefeitos e todas as Prefeitas sabem melhor do que
ninguém como é importante investir em saneamento básico em seus
Municípios. Conhecem bem a economia que se faz na área da saúde
pública com cada centavo investido em saneamento. Tanto
saneamento quanto preservação de área verde são pontos
importantes que, Deputado Dinis Pinheiro, não podemos deixar de
contemplar na proposta que hoje se discute nesta Casa.
Independentemente do ICMS Solidário de que trata o projeto, nossa
Secretaria está trabalhando a proposta do ICMS ecológico e, em
nossas discussões interiores, buscamos colher subsídios, sugestões e
ampliar a discussão sobre o assunto. É bom lembrar que Minas aplica
apenas 1% do ICMS na questão ambiental. Paraná, Mato Grosso e
Rondônia avançaram um pouco mais, variando seus investimentos de
3% a 7%. Julgamos extremamente importante e pertinente a
discussão do ICMS Solidário e gostaríamos de, no bojo do projeto,
contemplar também áreas fundamentais como cultura, saneamento e
educação, até porque são ações básicas para o desenvolvimento de
Minas Gerais, que atendem à premissa do Governador Aécio Neves
de transformar Minas no melhor Estado para se viver.

Para encerrar, desejo a todos um profícuo trabalho. Que possamos
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chegar a uma proposta mais justa e solidária, que contemple as áreas
que consideramos básicas para o desenvolvimento de nosso Estado.

O Sr. Presidente - A Presidência convida os Deputados que ainda
estão de pé e os Prefeitos que aqui se encontram para, como
extensão da Mesa, tomarem assento na primeira fileira de cadeiras.

Palavras do Prefeito Celso Cota Neto
Saúdo o Deputado José Henrique, Presidente deste seminário; o

Deputado Dinis Pinheiro, pela iniciativa do projeto; os demais
Deputados e Deputadas; os colegas Prefeitos e Prefeitas; os
Vereadores e as lideranças municipais.

Ressaltamos a importância das organizações municipalistas que
aqui se fazem representar pelas associações microrregionais.

É preciso ressaltar a importância da Assembléia Legislativa ao dar
esse passo na interiorização da discussão desse projeto, chamando a
atenção de todo o povo mineiro. Muitas vezes, esses assuntos são
tratados com conhecimento apenas dos Prefeitos, dos Vereadores e
dos Deputados. Com essa iniciativa, ela chamou a atenção da
imprensa e todo o povo mineiro passou, de certa forma, a
compreender mais a distribuição do ICMS, da Lei Robin Hood e dos
critérios dessa distribuição.

Falo em nome da Associação Mineira dos Municípios - AMM -, mas
também falo em nome de uma cidade mineradora e histórica. De
acordo com a proposta do Deputado Dinis Pinheiro, Mariana deixa de
arrecadar algo em torno de R$3.500.000,00 por ano. Ela não perde,
mas deixa de arrecadar. Estamos falando de Estado. Não temos uma
visão individualista. Por isso, a organização municipalista em Minas
Gerais cresce a cada dia. Temos uma visão do todo e queremos fazer
um Estado forte. Por isso a necessidade de não perder a oportunidade
de participar das discussões. É hora de toda a organização
municipalista estar presente, dar sua participação, colaborar com suas
sugestões.

A base da discussão desse projeto parece-nos uma boa base para
iniciar as discussões. A partir do momento em que não enxergarmos
apenas a coluna dos que ganham e dos que perdem, a partir do
momento em que estudarmos as propostas, tenho certeza de que
cada um terá uma opinião diferente. Acho importante partir para a
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necessidade de valorizar o desenvolvimento econômico sustentável
na proposta do ajuste do ICMS, por meio desse percentual de 4,68%
e da Lei Robin Hood. Acho fundamental buscarmos um critério mais
próximo da proposta de desenvolvimento regional desenvolvida pelo
governo do Estado. É indispensável que voltemos a nossa atenção
para a questão da sustentabilidade. O critério que abrange o ICMS do
meio ambiente precisa ser considerado no critério econômico. Não há
desenvolvimento econômico sem que trabalhemos questões básicas.
Quanto ao meio ambiente, hoje é essencial que ele tenha uma
atenção especial e seja considerado no grupo econômico. Acredito
que, até por ser esse um ICMS cultural, é dos mais justos neste
Estado. Já temos quase 700 Municípios no bolo do ICMS cultural.
Com mais dois anos, teremos todos os Municípios nesse bolo do
ICMS cultural.

Estamos falando hoje de uma área que vem sendo disputada no
mundo inteiro, o turismo, que talvez seja para nós a grande indústria
em desenvolvimento. A cultura é o melhor produto para o turismo.
Quando resgatamos a cultura, estamos melhorando a qualidade de
vida não do turista, mas do nosso povo. Acho muito importante que o
ICMS cultural também esteja agrupado junto ao grupo econômico e
tenha um aumento em seu percentual, valorizando essas ações.

Acreditamos que é importante destacar a questão da segurança
pública, que é um problema nacional ou mais que isso. Em Minas
Gerais precisamos solucionar problemas sérios nessa área. Muitos
Municípios estão investindo em suas Guardas Municipais, que têm
diversas características, como o ordenamento urbano e a fiscalização
diária de ruas.

Existem dificuldades na criação de presídios regionais, porque
muitos Municípios não aceitam receber esse tipo de intervenção. As
Apacs precisam ser implantadas na maioria dos Municípios mineiros,
a fim de possibilitarem um sistema decente de recuperação dos
presidiários. Esse item também deveria ser considerado na
distribuição dos critérios do ICMS.

Em nome da AMM, apoiamos e louvamos, caro Deputado Dinis
Pinheiro, a iniciativa da Assembléia. Desejamos que essa iniciativa da
Assembléia mineira sensibilize o Congresso Nacional, a fim de que
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realize discussões permanentes em prol de uma justa distribuição do
bolo tributário. O pacto federativo precisa partir de Minas Gerais. Isso
já está acontecendo não apenas no discurso, mas também nas ações
da Assembléia. Podemos afirmar que verificamos isso na prática por
meio do discurso claro do Governador Aécio Neves e do movimento
municipalista.

Neste momento, em que se aprovou a CPMF no Congresso
Nacional, infelizmente não contamos ali com maioria a favor do povo
brasileiro, para que a CPMF seja partilhada, com destinação direta
para a saúde proporcionando melhor estrutura para o atendimento da
população nos diversos Municípios mineiros.

As discussões irão continuar. Tenho certeza de que, de forma unida,
tornaremos os critérios cada vez mais justos. Parabéns à Assembléia.

Palavras do Prefeito Bonifácio Mourão
Sr. Presidente, Deputado José Henrique; Deputado Dinis Pinheiro;

senhoras e senhores representantes de órgãos governamentais do
Governador Aécio Neves; prezados ex-colegas Deputados; colegas
Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores. Estamos aqui solidários com
esse movimento que tem o nome de ICMS Solidário.

Conforme foi exposto, ao longo de toda essa caminhada que a
Assembléia fez pelo interior de Minas Gerais, em diversas cidades-
pólo, ficou inteiramente demonstrado que mais de 80% dos Municípios
mineiros estão perdendo recursos há muitos anos.

Desde a Constituição Federal de 1988, quando se estabeleceu o
critério do VAF, de 75%, e mais 25% de acordo com os critérios
estaduais, os nossos Municípios, em sua imensa maioria, começaram
a sofrer perda.

Dezenas de anos se passaram, e os Municípios mineiros foram-se
empobrecendo cada vez mais, até chegarem à situação atual, em que
discutimos sobre os apenas 4,68%, percentual deixado pelo governo
Eduardo Azeredo, quando foi criada a Lei Robin Hood, que
estabeleceu a distribuição dos 21,4% e deixou que o restante fosse
distribuído de acordo com novos critérios.

Novamente, sofremos prejuízos e não conseguimos nem esses
4,68%. Hoje lutamos com a bandeira dos nossos Deputados
empunhada à frente pelo nosso companheiro Deputado Dinis
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Pinheiro, com o seu projeto.
Sem dúvida, o ideal seria alterarmos o critério do VAF, que é injusto,

pois a devolução dos recursos é feita para aqueles Municípios mais
ricos, que têm, por exemplo, a sorte, como se ganhassem na loteria,
de conseguir uma grande empresa para o seu território. Em razão
disso, passam a ter uma arrecadação bem maior, e,
conseqüentemente, a distribuição de ICMS passa a ser também
maior.

O próprio Presidente da República chegou a propor uma emenda
para alterar o art. 158 da Constituição Federal, estabelecendo critérios
diferentes, com base na população e em outros itens, a exemplo do
que acontece com a Lei Robin Hood, mas não conseguiu, isso em
nível federal, no Congresso Nacional.

O ideal seria alterarmos o critério do VAF, pois esses 75% precisam
ser modificados, a fim de que esse critério seja reduzido para, pelo
menos, 50%, e o restante de acordo com critérios populacionais,
território e outros.

Mas isso não aconteceu, e a nossa luta certamente continuará. A
luta, motivo desta reunião, é a razão também do nosso protesto.
Temos de pedir aos Deputados Estaduais de Minas Gerais que votem
esse projeto. Precisamos aprovar, pelo menos esses 4,68%, pois
cerca de 762 Municípios - e esse número aumentou mais - ganham
muito com isso. Não poderemos conceber que esse projeto não seja
aprovado em um Estado em que mais de 760 Municípios são
privilegiados. Isso não é justo. Como buscaremos o equilíbrio regional
no Estado, compromisso do Governador Aécio Neves - deveria ser de
todos os governantes -, se não temos nem sequer condições de
aprovar um projeto como esse, que seria, sem dúvida, uma
contribuição muito grande na busca dessa igualdade? Isso é uma
questão de justiça.

Pedimos mais do que a aprovação desse projeto a que estamos
solidários, pois essa não é uma manifestação apenas dos Prefeitos.
Não há uma pressão dos Prefeitos, mas sim uma união da imensa
maioria do povo de Minas Gerais, que protesta contra essa situação e
roga a estes Deputados pela aprovação desse projeto.

Sei que metas surgiram e que muitas outras comportam discussão,
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mas queremos que seja definida essa situação. Precisamos que se
vote e que se aprove esse projeto.

O nosso colega Celso Cota resumiu bem a situação do Município: é
a mais difícil possível. Sem dúvida, precisamos de um novo pacto
federativo e de uma reforma tributária, tudo com mais profundidade.
Mas precisamos mesmo, agora, é desse analgésico, para aliviar um
pouco a nossa dor, com a aprovação desse projeto. Muito obrigado,
senhoras e senhores.

Palavras da Sra. Jussara Maria Rocha
Bom-dia a todos. Na pessoa do Deputado José Henrique, que

preside os trabalhos, cumprimento as demais autoridades presentes à
Mesa de abertura desta plenária.

Em nome da Secretária Érica Drumond, parabenizo a todos pela
iniciativa de discussão da lei do ICMS, colocando para todo o Estado,
numa grande ação mobilizatória, inconfundível e relevante, a
possibilidade de discussão e construção compartilhada de novas
propostas para essa lei, que é importantíssima e é indutora do
desenvolvimento econômico dos Municípios do nosso Estado.

Expresso aqui o apoio da Secretaria de Turismo à proposta da
Federação dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais de criação do
ICMS turístico, uma vez que consideramos o turismo uma atividade
prioritária no Estado hoje. A atividade propõe a descentralização
através dos circuitos turísticos de Minas Gerais. Hoje são 56
instituições autônomas de gestão de desenvolvimento turístico
territorial, que aglutinam aproximadamente 700 Municípios em todo o
Estado.

A importância da criação do ICMS turístico deve-se ao fato de essa
atividade ser uma grande indutora do desenvolvimento econômico e
social no nosso Estado. É uma atividade que gera trabalho e renda
em cascata, dinamiza a economia dos Municípios e cria receita, por
meio do aumento permanente do fluxo turístico para o nosso Estado.
E, evidentemente, valoriza as nossas comunidades e o nosso povo,
cada vez mais apreciado pelo turista que chega ao Estado.

Sr. Presidente, trago formalizada a proposta da Secretária Érica
Drumond de apoio total e irrestrito à iniciativa da Federação dos
Circuitos Turísticos, como uma das propostas de integração à nova lei
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do ICMS, apresentada pelo Deputado Dinis Pinheiro, solicitando a
apreciação desta Casa. Muito obrigada.

Palavras do Deputado Dinis Pinheiro
Fraterno amigo, Vice-Presidente desta Casa, Deputado José

Henrique; Deputada Ana Maria Resende, Presidente da Frente
Parlamentar em Prol do ICMS Solidário, na pessoa de quem saúdo os
Deputados e Deputadas presentes; fraterno amigo, Secretário Dilzon
Melo, na pessoa de quem saúdo todos os Secretários presentes; e
integrantes desta conceituada Mesa, com muita alegria, cumprimento
os Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores, Vereadoras, Lideranças,
mineiros, mineiras, imprensa, pelo papel extraordinário na condução
dos destinos de Minas Gerais.

É sabido por todos que Minas são várias. Guimarães Rosa já dizia
com muita propriedade. Essa variedade se faz permanentemente
acompanhada da desigualdade que salta aos olhos e clama por uma
intervenção rápida, necessária e imprescindível. O ICMS Solidário aí
se encontra. A Assembléia Legislativa teve oportunidade de identificá-
lo como um bom e eficiente instrumento de combate à perversa
concentração de renda em Minas Gerais. O ICMS Solidário se
apresenta como um bom caminho para reduzir as desigualdades
sociais e econômicas nos Municípios mineiros. Ele se coloca como um
novo caminho para dar mais sorte e mais oportunidades a todos os
mineiros e mineiras.

A Assembléia Legislativa foi sábia, inteligente. Neste momento,
quero render as justas e merecidas homenagens ao Presidente desta
Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho. Com seu elevado espírito
público, sua visão de futuro e sua capacidade administrativa singular,
permitiu a interiorização das ações da Assembléia Legislativa, de
modo que ela esteja, verdadeiramente, no coração e na casa dos
mineiros, com a realização do Fórum Técnico do ICMS Solidário. Este
fórum vem testemunhar e ratificar, mais uma vez, a caminhada
histórica do Legislativo mineiro, como local privilegiado, rico e
adequado para os debates e diálogos voltados para a materialização
da democracia, instrumento eficaz, firme e vigoroso para uma vida
melhor para todos os mineiros. O nosso projeto é simples, visa corrigir
uma distorção existente em Minas há anos.



379

Vale a pena destacar, amigos e amigas, que outros Estados
pujantes da Federação já peregrinaram nesse caminho, entre eles
São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, que já implementaram
a distribuição de ICMS mais justa, mais fraterna e mais equilibrada. A
Constituição Federal é muito clara, ela preconiza que 75% do ICMS
seja distribuído de acordo com o VAF, que é o Valor Adicionado Fiscal
que beneficia as cidades de grande movimentação financeira, as
cidades industrializadas, as cidades geradoras de ICMS.

Mas em Minas Gerais acontece uma situação inusitada, atípica,
diferenciada. São distribuídos os 75% determinados pela Constituição
Federal, mas, de forma equivocada, são distribuídos mais 4,6%,
perfazendo quase 89% do ICMS, distribuídos de acordo com o VAF.
Esse sistema de distribuição está superado, fadado ao fracasso,
dilacerado e deve ser urgentemente sepultado pela Assembléia, pela
Casa dos mineiros, pela Casa que tem a responsabilidade sublime de
tentar transformar em realidade as aspirações, as aflições, as
necessidades dos menos favorecidos, dos deserdados da sorte. Não
tenho, nunca tive e jamais terei a pretensão de aprovar o projeto da
forma como se encontra, daí a implementação do fórum, daí a
peregrinação por Minas, daí a cruzada da solidariedade.

Tivemos oportunidade de vivenciar um momento muito rico para a
Assembléia Legislativa, para os Deputados, para a Frente
Parlamentar do ICMS Solidário, presidida pela Deputada Ana Maria
Resende. Sugestões foram apresentadas, o debate foi realizado, o
contraditório foi determinante, e hoje, neste encontro final, temos a
convicção intacta e muito mais forte de que o grande sentimento dos
mineiros é de fazer o mais rápido possível uma revisão da distribuição
do ICMS em Minas, porque, quando se fala em ICMS, fala-se do
tributo mais forte, mais pujante, mais vigoroso do Estado de Minas
Gerais. E o nosso projeto de lei teve a felicidade de apresentar
números fortes, argumentos sólidos e consistentes, haja vista a sua
abrangência, haja vista a enormidade de cidades e Municípios que
serão atendidos pelo projeto, que são 762, aproximadamente 16
milhões de mineiros.

Ora, o raciocínio é muito claro e transparente. Se o projeto de lei
contempla 762 Municípios, consegue-se detectar claramente que esse
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sistema que aí se encontra é perverso, é desumano e está
beneficiando uma minoria, em detrimento de uma grande maioria que
precisa do nosso apoio, do nosso carinho, da nossa solidariedade, do
nosso amor. Não se trata de tomar dinheiro de quem quer que seja,
trata-se de implementar em Minas Gerais uma distribuição de
recursos justa, humana e cristã, porque há anos esses recursos estão
indo para cidades ricas que já são contempladas pelos 75% do VAF.

Amigos e amigas, àqueles que empunharam a bandeira adversa,
contraditória, digo, com todo o respeito e a franqueza, que, mesmo
com a possível aprovação do ICMS Solidário, as cidades ricas que,
em tese, deixam de ganhar, continuarão sendo as mais ricas do
Estado. E as possivelmente beneficiadas serão e continuarão as
cidades mais pobres e necessitadas do Estado.

Com a participação valorosa dos Deputados e das Deputadas, a
partir desses encontros memoráveis que realizamos por Minas Gerais,
da participação efetiva e sábia dos Prefeitos, encontro-me cônscio de
que este é o momento ideal para a Assembléia Legislativa abraçar
Minas e os projetos maiores, tão bem liderados por Aécio Neves. O
nosso Governador tem realizado uma administração inatacável e se
destaca como grande referência política e administrativa, um notável
homem público, verdadeiro estadista. Chegou a criar uma Secretaria
voltada às regiões mais carentes e mais pobres. A Assembléia
Legislativa não pode furtar-se ao compromisso de servir os mineiros e
de participar, de forma grandiosa, desse projeto tão bem liderado,
brilhantemente conduzido pelo Governador Aécio Neves. Ela haverá
de aprovar o projeto do ICMS Solidário, que, verdadeiramente, possa
transformar a vida dos mais pobres, a vida de Ribeirão das Neves,
Pavão, Santa Luzia, Montes Claros, enfim, daqueles que clamam por
socorro, que não têm recurso para manter uma ambulância, construir
escolas, pagar o 13º salário aos funcionários ou fazer rede de esgoto.
Essas cidades precisam do nosso apoio.

O espírito humanitário de desprendimento e de solidariedade deve
permear, permanente e eternamente, as ações de qualquer pessoa
que se propôs a exercer a vida pública com dignidade, de forma
iluminada e abençoada por Deus. O elevado e nobre significado do
exercício da vida pública só se justifica quando as suas ações são
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realizadas com devoção, abnegação e espírito cristão voltados aos
mais pobres, para pavimentar o futuro do nosso povo e, acima de
tudo, o futuro das crianças, das gerações vindouras.

Deixo essa palavra de reflexão àqueles que ainda insistem em
combater o ICMS Solidário. Aqui se coloca um empregado dos
mineiros e da Assembléia Legislativa, filho de professora e de um
homem que, quando Vereador e Prefeito, deixou a todos nós a marca
do trabalho e da honestidade. Deixo essa reflexão com humildade
franciscana e cristã para que esses que insistem em combater o
nosso projeto apresentem soluções e sugestões que aperfeiçoem o
projeto. Dessa forma, eu me sentirei incluído nessa minha missão
brilhante, sabiamente conduzida pelos Deputados e pelas Deputadas
desta Casa que têm aperfeiçoado o nosso projeto. Alguns insistem em
me dizer que esse projeto requer uma discussão maior, com o que
concordo, pois há 10 anos estamos debatendo e discutimos o
assunto.

Há 10 anos. Muitos aqui se lembram. Salvo engano, o Deputado
Arlen teve a felicidade de participar de um encontro memorável na
minha querida Ibirité, há 10 anos, num movimento liderado com muito
brilhantismo, com garra, com bravura cívica pelo meu irmão, Prefeito
Toninho Pinheiro. Naquele momento já empunhávamos essa
bandeira, porque o clamor já era forte, o clamor era pujante, era o
clamor dos mais pobres, o clamor dos mais necessitados, o clamor
dos menos favorecidos.

Quero parabenizar vocês, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, e
quero render minhas homenagens pela participação dos Deputados
que foram caminhando, peregrinando, conversando, debatendo,
escutando críticas construtivas pela nossa amada Minas Gerais.
Parabenizo os Deputados que compõem a Frente Parlamentar do
ICMS Solidário, que, com muita sensibilidade e rapidez, entenderam
esse clamor, entenderam essa necessidade, entenderam esse estado
de penúria, de adversidade e de obstáculo dos mais pobres. Quero
também aqui externar meu sentimento de apreço aos Deputados e
Deputadas que se mantiveram no nível elevado, no contraponto, de
forma adversa, contraditória, combatendo o projeto de lei do ICMS
Solidário. Essa é a riqueza da Assembléia Legislativa, essa é a



382

riqueza do pleno exercício democrático que hora vivenciamos. É
dessa forma que se constrói em Minas Gerais uma família mais
humana, uma família mais fraterna, uma família equilibrada. Jamais
tive a prepotência ou o desejo de tirar dinheiro de quem quer que seja.
Só quero que todos tenham a oportunidade de sorrir, que todos os
mineiros tenham oportunidade de crescer, que todas as crianças
tenham oportunidade de estudar em boas escolas, que todos tenham
um atendimento à saúde digno, adequado, correto e humano. Esse é
o nosso pensamento, esse é o nosso desejo, esse é o sonho dessa
Frente Parlamentar constituída por 61 Deputados e Deputadas. Tenho
certeza absoluta de que esse é o sonho maior do Governador Aécio
Neves, que tem feito essa administração admirável, é o sonho dos
Prefeitos e das Prefeitas que aqui se encontram e dos Vereadores.
Espero, sob as bênçãos de Deus, romper todas as dificuldades, todos
os percalços, para que possamos, ao final, no desfecho desse
encontro, ao cabo da tramitação desse projeto que já perdura anos e
anos, implantar no Estado uma distribuição mais justa, mais
equilibrada, mais humana e muito mais cristã.

Saio daqui feliz, saio daqui engrandecido por atenderem e por
ouvirem o nosso chamamento, o nosso convite, e para aqui
evidenciarem, cada um de uma forma, cada um do seu jeito, a sua
insatisfação, o seu repúdio, a sua capacidade de indignação com esse
sistema que aí se encontra. É dessa forma, Prefeitos e Prefeitas, é
com essas mobilizações, é com essa vontade originária do coração de
cada um de vocês, é com essa fé, é com essa perseverança que
haveremos de construir um mundo melhor que, efetivamente, possa
dar uma resposta firme e mais serena a alguns que ainda insistem, de
forma equivocada, em viver em um cenário egoísta, cheio de
privilégios. A história realmente não deixará que sejam julgados de
forma honrada e honesta.

A vocês, Prefeitos e Prefeitas, Vereadores e Vereadoras, a minha
mensagem de gratidão, a minha mensagem de agradecimento e, ao
mesmo tempo, meus parabéns por essa manifestação histórica, que,
com a participação dos Deputados e Deputadas, será marcante e se
colocará como um marco divisor de Minas Gerais: antes do ICMS
Solidário e depois do ICMS Solidário. Vamos juntos para a frente,
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Prefeitos e Prefeitas, Deputados e Deputadas, construir a Minas
sonhada por todos nós, a Minas liderada pelo Governador Aécio
Neves, a Minas fraterna, a Minas humana, a Minas Gerais solidária!
Que Deus abençoe todos vocês!

O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Costa) - Com a palavra, o
Subscretário Pedro Meneguetti.

Palavras do Subsecretário Pedro Meneguetti
Cumprimentando o Deputado Sebastião Costa, cumprimento todos

os componentes da Mesa, os Deputados, autoridades, Prefeitos e
demais presentes.

Na realidade, a fala da Secretaria da Fazenda aqui é bem simples
porque é muito técnica. O próprio Deputado já citou o art. 158 da
Constituição Federal, que diz pertencer aos Municípios 25% do ICMS.
Portanto, está-se discutindo aqui hoje os 25% dos 25% do ICMS. E
desses 25%, já disse o Prefeito Mourão, de Governador Valadares,
têm-se 4,68% do VAF, que se tenta discutir para fazer uma nova
distribuição. Os cálculos do ICMS e do VAF, na Secretaria da
Fazenda, encontram-se num sistema extremamente simples e
transparente. A mensagem que aqui deixamos da Secretaria da
Fazenda é, se alterada a lei, automaticamente o sistema é alterado.
Hoje, o cálculo do VAF é feito da seguinte forma: tomam-se os dois
últimos anos anteriores ao ano de base, isto é, para este ano de 2007,
tomam-se os anos de 2004 e 2005 e têm-se o índice em relação a
2007. Consideram-se todas as saídas de mercadorias e serviços, com
exceção das entradas, e tem-se o VAF, o índice. Portanto, a fala da
Secretaria da Fazenda é uma fala técnica, é apenas para dizer e
mostrar aos senhores que estamos acompanhando o projeto e aptos a
fazer as alterações necessárias, caso o Projeto de Lei n° 637/2007
seja aprovado.

Portanto, mais uma vez, a Fazenda coloca-se à disposição de todos
os Prefeitos, principalmente dos interessados na verificação de
cálculos necessários em relação à apuração de ICMS e do VAF. Muito
obrigado.

2º Painel
Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa o
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Exmo. Sr. Deputado Dinis Pinheiro, 1º-Secretário desta Casa e autor
do Projeto de Lei 637/2007; a Exma. Sra. Isabella Virgínia Freire
Biondini, Coordenadora Técnica da Lei Robin Hood na Fundação João
Pinheiro; o Exmo. Sr. Hélio Ferreira dos Santos, Gerente da Área de
Economia e Finanças da Consultoria Temática desta Casa; e a Exma.
Sra. Deputada Ana Maria Resende, membro da Comissão de
Educação desta Casa e Coordenadora da Frente Parlamentar ICMS
Solidário.

Como costumo dizer, a palestra técnica não tem a mesma
eloqüência, a mesma emoção dos debates anteriores. O objetivo
técnico é permitir que as partes diretamente interessadas e envolvidas
tenham uma aferição tranqüila dos números apresentados. Portanto, é
uma participação importante, necessária e esclarecedora.

Num primeiro instante, a Presidência passará a palavra à Sra.
Isabella Virgínia Freire Biondini. Sei que o público que aqui está são
pessoas municipalistas e que, regra geral, o municipalismo não
permite que o dirigente municipal tenha muito tempo. Nós, que já
fomos Prefeitos, temos o hábito de demorar pouco, por causa das
obrigações que o cargo nos impõe. A Sra. Isabella tem uma palestra
um pouco mais longa, mas peço-lhe para sintetizá-la, se possível,
para que passemos à fase dos debates, que nos dará grande
contribuição.

Palavras da Sra. Isabella Virgínia Freire Biondini
Bom-dia a todos. Apresentarei aos senhores uma definição e um

breve histórico da Lei Robin Hood, desde 1996, quando da sua
implementação em Minas Gerais, e os critérios que a compõem. Farei
ainda uma breve avaliação da lei ao longo desse período e
apresentarei algumas justificativas para a aprovação de um projeto de
lei.

A Lei Robin Hood é a lei estadual que determina a dinâmica de
distribuição da cota-parte do ICMS entre os 853 Municípios mineiros.
Essa cota-parte é formada por 25% do ICMS arrecadado pelo Estado,
ente responsável pela arrecadação, sendo que 75% desse recurso
fica em Minas Gerais.

Até 1991, todo o valor arrecadado e pertencente aos Municípios, ou
seja, 25% da arrecadação total do ICMS, era redistribuído entre os
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Municípios, conforme o VAF, indicador que mede a movimentação
econômica dos Municípios. Quanto maior a movimentação econômica,
maior era o repasse destinado aos Municípios.

De 1991 a 1995, houve a publicação do Decreto-Lei nº 32.771, que
definiu três critérios de rateio: ao VAF cabia 94% do recurso; 5,61%
era distribuído entre os Municípios mineradores; e 0,323% entre os
Municípios emancipados. Nesse caso, apenas Mateus Leme e
Mesquita eram contemplados. A partir de 1996, com a publicação da
Lei nº 12.040, houve o acréscimo de 10 critérios. Hoje, temos a
terceira versão da lei, com a Lei nº 13.803, de 2000.

A nova lei define como repasse os seguintes critérios: 2,7% aos
Municípios, conforme população; 2% apenas entre os 50 Municípios
mais populosos do Estado; 1% distribuído de acordo com a área
territorial dos Municípios; 2% pelo critério da educação, em que se
contempla uma política pública voltada para a oferta de vagas nas
escolas municipais; 1% para o patrimônio cultural; 2% para receita
própria - olha-se a arrecadação própria do Município em relação ao
total de transferências que ele recebe, ou seja, maior a arrecadação
em relação às transferências, melhor o índice e o repasse referente a
esse critério; 5,5%, cota mínima, o valor é distribuído igualmente para
todos os Municípios do Estado. Se Belo Horizonte, por exemplo,
recebe R$20.000,00 por mês, o mesmo receberão Sete Lagoas,
Uberlândia, Governador Valadares, e, obviamente, os demais
Municípios do Estado.

O critério Municípios Mineradores é um resquício daquele decreto
que vigorou de 1991 a 1995 e fica com 0,11%. O desmembramento
de distritos esteve vigente até 2005, quando deixou de existir. Seu
percentual foi anexado ao VAF. Às políticas de saúde cabem 2%. A
saúde é subdividida em dois critérios: Programa Saúde da Família e
gasto “per capita” com saúde. No caso do gasto “per capita”,
considera-se o recurso que de fato o Município destinou para a
política de saúde. O meio ambiente responde por 1%, subdividido em
saneamento e unidades de conservação. A produção de alimentos
fica com 1%, distribuído conforme políticas voltadas para os pequenos
agricultores rurais. O VAF, novamente, aparece, com 4,68% de
recursos. Pelo gráfico, percebemos que o VAF aparece duas vezes. É
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contemplado pela própria Lei Robin Hood e fica com 75% por
determinação constitucional.

Com base nesses critérios, percebemos que os objetivos dessa lei
foram descentralizar a distribuição da cota-parte entre os Municípios
do Estado, incentivar a aplicação de recursos em determinadas
políticas sociais como educação, saúde, meio ambiente, patrimônio
cultural, produção de alimentos, e induzir os Municípios a aumentar a
sua arrecadação e gastar de forma eficiente os recursos.

A partir desses três primeiros objetivos, busca-se, ainda, a criação
de uma parceria entre Estados e Municípios visando à melhor
qualidade de vida para a população.

Este mapa é um exercício para mostrar o que a Lei Robin Hood
trouxe para o Estado ao longo de 11 anos de vigência. Por meio dele,
percebemos que situação teríamos sem a existência da lei. Se
aplicássemos os três critérios do decreto - VAF, Municípios
Mineradores e Desmembramento de Distrito - e se a lei não existisse,
conseguiríamos perceber claramente uma distinção entre o Nordeste
e o Sudeste do Estado.

Quanto mais amarelinha e clara é a coloração do Município, pior o
valor que o Município receberia de ICMS. Percebemos, logo de início,
que há Municípios que ficariam na faixa de R$0,00 a R$300.000,00
por ano. Por outro lado, há Municípios que ficariam com em torno de
R$20.000.000,00 a R$349.000.000,00 por ano. Há essa distinção,
essa diferença do repasse do ICMS.

Na primeira faixa, de R$0,00 a R$300.000,00 por ano, estariam
concentrados 363 Municípios. Esta é a situação com a Lei Robin
Hood. Fizemos um cálculo do valor absoluto, a média por ano.
Percebemos que houve uma melhoria na coloração, principalmente
para os Municípios concentrados na região Nordeste do Estado. Estes
passam a receber agora um valor acima de R$300.000,00, e, nesta
faixa, que antes era a segunda do mapa anterior, há uma
concentração de cerca de 230 Municípios. É clara a melhora ocorrida
em termos de distribuição do ICMS. Por outro lado, os Municípios que
receberiam os maiores valores tiveram esses valores diminuídos.
Antes eram 29 Municípios, e agora são 21 Municípios que se
concentram na última faixa.
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Esse outro mapa mostra a distribuição do valor - no caso, sem a Lei
Robin Hood -, em termos “per capita”, ou seja, quanto cada habitante
dessas localidades recebe de retorno do ICMS, uma média anual do
período de 1997 a 2006. Percebemos que, quanto mais vermelha for a
coloração do Município, pior o valor de distribuição; quanto mais verde
for a coloração do Município, melhor será o valor destinado por
habitante. Novamente, há uma faixa cortando o Estado, dividindo-o
entre Nordeste e Sudoeste. Percebemos que, na primeira faixa, de
R$0,00 a R$24,00 por habitante, há uma concentração de 224
Municípios. Em compensação, os Municípios com coloração mais
escura, na tonalidade verde, são os cerca de 13 Municípios que
receberam, por ano, entre R$800,00 e R$2.800,00. Desculpem-me,
receberiam, porque, no caso, a situação é hipotética.

Agora mostro para os senhores a realidade, o que de fato ocorreu
de 1997 a 2006, uma média anual do valor “per capita”. Novamente
convido os senhores a olhar e observar que o primeiro extrato some,
que é de R$0,00 a R$24,50. Pelo mapa conseguimos perceber que
houve uma melhora na coloração. A região Nordeste já aparece com
alguns Municípios, recebendo em torno de R$90,00 a R$120,00 por
habitante. Vejam que a primeira faixa acabou. Então, obviamente,
esses Municípios se diluíram nas demais faixas de distribuição. Em
compensação, no outro lado, os Municípios que ficariam com recursos
entre R$800,00 e R$2.500,00 “per capita” passaram de 13 para 9
Municípios. Esse é um gráfico de distribuição perfeita de recursos.
Pela curva rosa, conseguimos perceber qual seria a distribuição ideal
de recursos de ICMS no Estado. A distribuição ideal seria que 10%
dos Municípios recebessem 10% dos recursos, e 20% dos Municípios
recebessem 20% dos recursos. É exatamente isso que a reta rosa
mostra.

Em contrapartida, a curva amarela mostra a distribuição sem a Lei
Robin Hood. Conseguimos perceber que 80% dos Municípios ficariam
apenas com 10% do recurso. Pela curva azul percebemos que, com a
lei, esses mesmos 80% dos Municípios passaram a ficar com 20% do
recurso. Em contrapartida, 20% dos Municípios concentram 80% do
recurso. Com isso conseguimos perceber que a Lei Robin Hood é de
fato pioneira no Estado e no País em termos de distribuição do
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recurso do ICMS. Dessa forma, acabam-se reduzindo as
desigualdades existentes entre as regiões do próprio Estado.

Porém, percebemos que este é o momento para avançar.
Apresentarei as justificativas sobre a necessidade de alteração da lei.
A primeira diz respeito à própria definição na Lei nº 12.040, primeira
Lei Robin Hood, que definiu que a partir de 1998 o percentual do VAF,
que hoje fica com 4,68%, deveria ser redistribuído.

É necessário corrigir distorções internas que existem nos critérios da
lei, principalmente nos critérios sociais relacionados com as políticas
públicas. Além disso, pode-se utilizar o recurso do ICMS para ampliar
o leque de políticas públicas a serem contempladas pelo Estado,
principalmente na situação da década de 90, quando a lei foi
construída. Hoje talvez esses não sejam os problemas enfrentados
pelo Estado. Percebemos que o incentivo financeiro dado a alguns
critérios vêm se reduzindo ao longo do período, porque o percentual
de cada critério se mantém. Em contrapartida, houve uma inclusão
enorme de Municípios em cada um dos critérios.

E, por fim, há a questão operacional da lei. De forma mais detida,
apresentarei as justificativas relacionadas às distorções que ocorrem
internamente nos critérios. No critério da educação, percebemos que,
tal como o índice é calculado hoje, pelo aumento que ocorre na receita
municipal e pela diminuição da taxa de natalidade nos Municípios,
chegará o momento em que esse critério não conseguirá mais
redistribuir o recurso tal como foi imaginado no início. Faz-se
necessário nos determos um pouco mais sobre esse critério e
pensarmos em novas políticas públicas para a área de educação, que
poderiam ser contempladas neste momento.

Em relação ao meio ambiente, há necessidade da criação de um
fator de qualidade no que se refere ao tratamento do lixo e do esgoto,
que hoje ainda não foi contemplado.

Quanto ao patrimônio cultural, a Lei nº 13.803, que é a última Lei
Robin Hood, engessa as ações relacionadas ao patrimônio, dado o
Anexo nº 3 da lei, que não permite valorar da forma como deveriam
ser valoradas as questões relacionadas com os bens imateriais, pois
hoje a lei se detém na questão dos tombamentos. Esse ponto poderia
ser contemplado de forma mais efetiva pela própria lei.
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Em relação ao critério Produção de Alimentos, percebemos que a
periodicidade que a ele se refere é muito curta, de apenas três meses.
Faz-se necessário refletir e alterar tal periodicidade para seis meses
ou um ano.

No que se refere ao critério Educação e à diminuição do incentivo,
percebemos, por este gráfico, que, em 1997, próximo à Lei Robin
Hood, cerca de 115 Municípios eram contemplados pela educação;
em 2006, 560. Em 2007, estão sendo contemplados nesse critério 526
Municípios, e, em 2008, conforme cálculos da Fundação João
Pinheiro e da Secretaria de Educação, serão contemplados 519.

Em relação à saúde, o gráfico abaixo mostra a evolução tanto do
número de Municípios quanto de equipes de saúde. Em 1997, cerca
de 315 Municípios eram contemplados, e o recurso distribuído entre
355 equipes de saúde. Dados de julho de 2007 mostram que foram
contemplados 823 Municípios e 3.542 equipes. Houve cobertura
populacional de 63% do Estado e de 96,5% dos Municípios.

Pelo mapa, percebemos claramente a cobertura municipal. A
coloração vermelha mostra os Municípios que não participam do PSF.

Quanto ao meio ambiente, ocorre o mesmo. Em 1997, no subcritério
Saneamento, seis Municípios foram contemplados. O recurso de 0,5%
de saneamento era distribuído entre seis Municípios. Em 2006, 0,5%
foi distribuído entre 94 Municípios, e, em 2007, 100 Municípios estão
recebendo, obviamente, o mesmo percentual.

Com as Unidades de Conservação - outro subcritério de meio
ambiente - acontece a mesma coisa. Houve evolução de 1997 a 2006.
Em 1997 foram cadastrados 123 Municípios; em 2006, 350, e, em
2007, 297.

No que se refere ao patrimônio, a situação se repete. Em 1996, 106
Municípios eram cadastrados, e, em 2007, 630 Municípios. Em 2008,
para mostrar a evolução em termos de Municípios, serão 648
Municípios cadastrados.

Obviamente, o crescimento do número de Municípios reduziu a
valoração do ponto. Em 2006, 1 ponto - medida utilizada pelo
Patrimônio Cultural - correspondia a aproximadamente R$31.000,00
por ano. Em 2005, o valor foi de R$21.000,00.

Por último, em relação à questão operacional da lei, chamo a



390

atenção para as datas de publicação de dados, índices e prazos de
recursos, que embora nesse contexto sejam um problema menor,
para alguns Municípios pode transformar-se em problema maior no
que se refere à operacionalidade.

Com isso, termino minha apresentação e me coloco à inteira
disposição dos senhores para eventuais esclarecimentos. Deixo aqui
o meu “e-mail” da Fundação João Pinheiro e o telefone de contato.
Muito obrigada.

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

O Sr. Presidente - A Presidência agradece a participação da Isabella
Virgínia Freire Biondini e compreende a importância da sua
demonstração. Ela vem fazendo isso em outros encontros pelo
interior, demonstrando dominar o tema e gostar do que faz. Concedo
a palavra ao Sr. Hélio Ferreira dos Santos, que convive com essa
questão municipalista há muitos anos, desde quando trabalhou em
meu gabinete, nos anos 90, quando ele já vinha discutindo esse tema.
Portanto, é uma pessoa que convive com o assunto há muitos anos.
Quero lhe dizer, Hélio, que compreendemos a importância da
demonstração que fará; todavia, temos de sintetizar o nosso
raciocínio, em virtude dos compromissos e da agenda, que é bastante
vasta.

Palavras do Sr. Hélio Ferreira dos Santos
Hoje é etapa final do nosso fórum técnico, cujo objetivo foi colher

subsídios para a discussão do Projeto de Lei nº 637/2007, que
promove modificações na Lei nº 3.803, conhecida como Lei Robin
Hood. A matéria é polêmica, e sua discussão foi ampliada. Estivemos
presentes em 12 encontros no interior, pelo fórum parlamentar e pela
frente parlamentar. Tivemos também uma audiência pública em Prata,
pela Comissão de Fiscalização Financeira. Dessa forma, a
Assembléia procura aperfeiçoar o processo de elaboração de leis, ou
seja, dar melhor qualidade e eficiência às leis. Ela está se valendo de
conceitos da legística, ouvindo quem vai ser afetado. Os gestores
municipais, que vão ter de lidar com as futuras alterações, o que
pensam a respeito do assunto? Vamos procurar aprovar uma lei que
seja melhor para todos.
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Os desafios que temos para a criação e distribuição de um ICMS
justo são muitos. Em primeiro lugar, não temos um índice capaz de
medir a necessidade de recursos dos Municípios. Não há uma
igualdade de oportunidades. Quando é criado um incentivo para
determinada política pública, um Município menor não tem capacidade
menor para investir e participar em condições de igualdade com o
maior. Em segundo lugar, para se resolver isso, seriam necessários
investimentos do governo federal e do governo estadual, por meio de
fundos e programas governamentais, para que os pequenos tivessem
condições de executar as mesmas políticas públicas.

Por último, muitas políticas públicas do Estado e da União têm sido
assumidas pelos Municípios. Isso os inviabiliza. Eles não podem
participar dos critérios de uma política pública.

O projeto de lei tem como base a receita municipal “per capita”, que
foi o melhor indicador que encontramos para comparar a receita de
um Município, mas ele tem problemas, pois não consegue estabelecer
uma relação entre o Município e a proporção de cidadãos que
dependem do poder público municipal e dos que não dependem. A
grande maioria dos Munícipios dependem de investimentos da
Prefeitura para as políticas sociais. Em alguns, a população é muito
menor. Esses Municípios têm um grande número de cidadãos
contribuintes, aqueles que não dependem da Prefeitura, pagam IPTU,
ITBI na transferência de imóveis, ISS etc.

Temos, ainda, um outro desafio para eliminar distorções, que levam
pequenos Municípios a perdas significativas de receita.

Este quadro mostra a distribuição do ICMS em Minas Gerais, por
região, em abril de 2007. A média “per capita” do Estado é de
R$16,63. Destacamos o Triângulo, com R$26,98 por habitante, e Alto
Paranaíba, com R$21,03. Do outro lado, Jequitinhonha, R$6,88, e
Norte de Minas, R$8,62.

Neste mapa, podemos perceber que a desigualdade não é
particularidade nossa. Essa pesquisa, baseada no coeficiente de Gini,
demonstra como está a distribuição de renda no mundo. O Brasil está
numa situação intermediária. O índice brasileiro é de 0,52%. O maior
índice seria 1%, ou seja, desigualdade completa. A igualdade
completa seria zero. O Brasil está no meio termo. Vocês podem
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observar que na Europa e nos Estados Unidos a distribuição de renda
é muito mais justa.

Neste mapa podemos ver o PIB “per capita” por Estados brasileiros,
que assim estão agrupados: até R$5.000,00 por habitante, coloração
cinza; de R$5.001,00 a R$7.000,00, amarela; de R$10.001,00 a
R$13.000,00, vermelha; e acima de R$13.000,00, marrom. O Estado
de Minas Gerais está na situação de R$7.000,00 a R$10.000,00 por
habitante. Ao compararmos Minas com o Brasil, percebemos que a
nossa situação não é muito confortável.

Este quadro mostra os números do coeficiente de Gini de Minas
Gerais em comparação com o Brasil. A situação do nosso Estado é
um pouco melhor que a do Brasil. Vocês podem observar que em
2003, o coeficiente de Minas Gerais era 0,55, e o do Brasil, 0,58. Ao
fazermos o cálculo do País, constatamos que as regiões cujos
coeficientes são piores levam o índice brasileiro para um número
maior.

Receita de Minas Gerais - PIB por região. Região Noroeste:
população, 1,83%; PIB, 1,9%; ICMS de Municípios, 2,23%; ICMS “per
capita”, 20,29%. Lembro que a média do Estado é de 16,63%.

Região Norte: população, 8,17%; PIB, 5,1%; ICMS de Municípios,
4,23%; ICMS “per capita”, 8,62%.

Jequitinhonha e Mucuri: população, 5,04%; PIB, 2,2%; ICMS de
Municípios, 2,09%; ICMS “per capita”, 6,88%. Nessas regiões estão
os maiores problemas de distribuição de receita no Estado.

Rio Doce: população, 8,15%; PIB, 8,6%; ICMS de Municípios,
8,18%; ICMS “per capita”, 16,68%. Aparentemente, aí está o maior
equilíbrio, porque tudo está próximo da média. Entretanto, a
Microrregião de Ipatinga possui mais de um terço do movimento
econômico. Se a retirarmos da região do Rio Doce, a situação ficará
semelhante à do Jequitinhonha e do Mucuri.

Zona da Mata: população, 11,12%; PIB, 8,3%; ICMS de Municípios,
7,32%, ICMS “per capita”, 10,94%.

Região central: população, 36,09%; PIB, 45%; ICMS de Municípios,
43,42%; ICMS “per capita”, 20,01%. É uma região muito heterogênea,
com concentração em alguns Municípios cujo movimento econômico é
muito grande, como Betim e Contagem. Do outro lado, Ribeirão das
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Neves e Esmeraldas apresentam valores muito abaixo da média do
Estado.

Sul - população: 13,39%; PIB: 12,7%; ICMS: 11,95%; e ICMS “per
capita”: 14, 84%.

Centro-Oeste - população: 5,56%; PIB: 5%; ICMS: 4,52%; ICMS “per
capita”: 13,52%.

Triângulo Mineiro - população: 7,32%; PIB: 8%; ICMS: 11,88%;
ICMS “per capita”: 26,98%.

Alto Paranaíba - população: 3,32%; PIB: 3,4%; ICMS: 4,19%; ICMS
“per capita”: 21,03%.

Por esse mapa, percebe-se que há desigualdade muito grande entre
as regiões do Estado. Esse problema é sério e impede que qualquer
Município, ou Estado, ou região, ou país desenvolva-se plenamente.
Em Minas Gerais, há Municípios com IDH elevado e outros que,
apesar de terem uma riqueza bem maior, possuem IDH baixo, pois há
uma desigualdade muito grande no próprio Município. Isso ocorre no
Estado, onde há regiões muito desenvolvidas e pouco desenvolvidas.
Se o Estado não conseguir superar essas desigualdades, dificilmente
conseguirá desenvolver-se.

A receita de ICMS distribuída nos Municípios de Minas Gerais de
abril de 2002 a abril de 2007 sofreu um crescimento de 101,32%.
Esse crescimento não ocorreu de forma igual em cada Município.
Alguns Municípios têm um potencial econômico acima da média,
como é o caso do Delta, no Triângulo Mineiro, que teve um
crescimento nominal de 226%, que representa um ganho real de
125%. João Monlevade cresceu 206,91%, que representa 105% de
ganho real.

Esse quadro mostra os Municípios que pagam a conta. Oferecemos
um exemplo de alguns deles. Araçuaí, por exemplo, perdeu quase 1/3
da sua receita nesse mesmo período, pois teve um crescimento de
70%, mas, como Minas Gerais cresceu 101%, sofreu uma perda de
30,64%. Minas Novas, que cresceu 74,19%, sofreu uma perda de
27,13% em relação ao Estado.

O projeto de lei já tramitou na Comissão de Constituição e Justiça,
na Comissão de Assuntos Municipais e tramitará agora nas
Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e
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Orçamentária, para finalmente chegar a Plenário. Em síntese, ele
modifica prazos para a publicação de índices e promove pequenas
alterações que não afetarão a distribuição, mas criarão uma nova
sistemática de distribuição, reunindo os critérios existentes em três
grandes grupos: critérios econômicos, critérios sociais solidários e
critério de compensação solidária. Os critérios econômicos são o VAF,
a produção de alimentos, o meio ambiente, a receita própria, os
Municípios mineradores, que perfazem um total de 79,11%. Os
critérios sociais solidários são a área geográfica, a população, ou seja,
dos 50 mais populosos, a educação, o patrimônio cultural, a saúde e a
cota mínima, que perfazem 16,21%. O critério de compensação
solidária, que é o ICMS solidário, perfaz um total de 4,68%. Esse
percentual, retirado do critério VAF, é calculado com base na
população de cada Município, cuja receita, nos demais critérios, esteja
abaixo da média do Estado mais 40%.

A forma de apuração é feita por filtros que restringem a participação
de alguns Municípios que estejam acima dessa média em outros
critérios. Consolidamos os critérios econômicos, e os Municípios que
estiverem abaixo da média mais 40% desse consolidado participarão
do segundo grupo, que é o dos critérios sociais solidários. Depois nós
consolidamos novamente a receita dos Critérios Econômicos com os
Sociais Solidários, e o Município cuja receita estiver abaixo da média
mais 40% vai participar do ICMS Solidário, que é o terceiro grupo.

Este é o exemplo do Município de Belo Horizonte. Nos Critérios
Econômicos, Belo Horizonte tem uma média de R$10,94 por
habitante, enquanto a média do Estado seria de R$18,42. Participa do
segundo grupo, o dos Critérios Sociais Solidários, e passa para uma
média de R$12,45, enquanto a média do Estado nesse instante é de
R$22,19, o que faz com que Belo Horizonte participe do ICMS
Solidário e saia de uma “per capita” de R$12,91 e vá para R$13,33,
representando um crescimento de 3,15%.

Outro exemplo é o Município de Araporã. A “per capita” da cidade
nos Critérios Econômicos é de R$198,50 por habitante, enquanto a
média de Minas é R$18,42, mais que dez vezes a média. Por isso
esse Município não participa do segundo grupo - Critérios Sociais
Solidários -, o que o mantém nessa “per capita” de R$198,50,
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enquanto a média do Estado está em R$22,19. Ele não participa do
ICMS Solidário. Ele mantém esse valor, caindo de uma “per capita” de
R$218,79 por habitante para R$198,50. Isso representa uma perda de
receita de 9,27%.

Com a aprovação desse projeto, serão redistribuídos 4,32% dos
recursos, o que significa, em valores de abril de 2007,
R$14.009.000,00. Como a Isabella apresentou, antes da Lei Robin
Hood 80% dos Municípios ficavam com 10% dos recursos; depois
dela, esses mesmos 80% passaram a ficar com 20%. Com a
aprovação do Projeto de Lei nº 637, esse percentual passa para 24%
dos recursos, um aumento, portanto, de 4%.

Este quadro mostra a distribuição dos recursos por faixa “per capita”.
Os 762 Municípios que vão ganhar receita têm uma população de
15.680.000 habitantes e receberam, em abril de 2007,
R$175.472.000,00, o que representa, “per capita”, R$11,19. Com a
aprovação do projeto, eles terão um acréscimo de R$14.000.000,00 e
vão passar a receber R$189.481.000,00. A “per capita” passa para
R$12,08, o que representa 7,98% de crescimento.

Este outro quadro mostra os 91 Municípios que vão perder receita.
De uma população total de 3.799.000, eles receberam em abril de
2007 R$148.551.000,00, numa média “per capita” de R$39,10. Esse
valor passaria para R$134.541.000,00. A “per capita” cairia para
R$35,41, o que representa uma perda para o conjunto desses
Municípios de 9,43%.

Vemos neste quadro a repercussão financeira por regiões do
Estado, com destaque para Jequitinhonha e Mucuri, onde teremos
maiores ganhos, e Triângulo e Alto Paranaíba, onde haverá maior
perda de receita. Estão relacionadas também as microrregiões.
Podemos observar que haverá na região central uma perda total de
2,10%, com destaque para a microrregião de Conceição do Mato
Dentro e Diamantina, que terão maiores ganhos, e a microrregião de
Ouro Preto e Conselheiro Lafaiete, que terão perdas significativas.

Este outro mostra a região da Zona da Mata por microrregiões.
Todas as microrregiões terão ganho de receita, com destaque para
Viçosa, que terá um ganho 16,48% e a Zona da Mata crescerá 8,35%.

Região Sul de Minas. No total, terá um crescimento de 2,84%. A
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microrregião de São Lourenço e Andrelândia terá maior crescimento.
A microrregião de Passos e Poços de Caldas terá perda de 3,87% e
2,41% respectivamente.

Região do Triângulo. Todas as microrregiões terão perda de 8,09%
em média, com destaque para a microrregião de Uberaba, que terá a
maior perda, ou seja, de 10,17%.

A região do Alto Paranaíba terá uma perda média de 5,49%, sendo
que a maior perda será da microrregião de Araxá, ou seja, 12,19%. A
microrregião de Patrocínio terá uma perda de 0,67% e a de Patos de
Minas terá um crescimento de 3,17%.

No Centro-Oeste de Minas, a maioria das microrregiões terá
crescimento, em média, de 3,44%, com destaque para Oliveira e
Campo Belo, com crescimento mais significativo. A microrregião de
Piumhi e Formiga terá perda de receita.

A região Noroeste, no total, terá uma perda de 2,30%: a
microrregião de Unaí terá de 1,11%, e a de Paracatu, 3,11%. A
maioria dos Municípios dessa região tem ganho de receita. Essa
perda acontece em seis Municípios da região Noroeste.

Na região Norte de Minas, todos os Municípios terão ganho de
receita em média de 13,92%, com destaque para a microrregião de
Grão-Mogol, Januária, Janaúba e Salinas, que tem percentual mais
elevado.

Na região do Jequitinhonha e Mucuri, todos os Municípios terão
ganho de receita. A microrregião de Araçuaí terá o maior percentual,
ou seja, 28,59%. Jequitinhonha e Mucuri terão 19,66%.

Na região do Rio Doce, todos as microrregiões terão ganho de
receita. Apenas Ipatinga terá uma perda de 7%.

Este quadro mostra os Municípios de Minas Gerais que têm maior
valor “per capita” e o que lhes acontecerá com a aprovação do projeto.
Destacamos Cachoeira Dourada, Araporã, Tapira e Carneirinho, que
têm a maior “per capita” do Estado. Cachoeira Dourada terá uma
perda de 14%; Araporã, 9,27%; Tapira, 14,52% e Carneirinho,
11,60%.

Este outro quadro mostra os Municípios de menor receita “per
capita” do Estado, com destaque para Ribeirão das Neves, que hoje é
de R$2,88 por habitante e que irá para R$3,89. Ou seja, o ganho de
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receita será de 35%. O mesmo ocorre com Esmeraldas, com 32,34%.
Coloco-me à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos pelo

“e-mail” heliof@almg.gov.br ou pelo telefone (031) 2108-7688. Muito
obrigado.

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

O Sr. Presidente - A Presidência agradece ao Sr. Hélio a sua
participação, os seus esclarecimentos e sobretudo a sua
disponibilidade para continuar recebendo sugestões e informações a
respeito da matéria discutida aqui, nesta oportunidade.

Exibição de Vídeo
O Sr. Presidente - Neste instante, será apresentado um vídeo com a

síntese dos encontros realizados no interior do Estado, onde algumas
sugestões já foram apresentadas ao projeto. O objetivo era colher as
propostas de aperfeiçoamento.

- Procede-se à apresentação do vídeo.
O Sr. Presidente - A Presidência agradece a apresentação desse

vídeo esclarecedor, que demonstrou a participação de lideranças
municipais na discussão da matéria nos diversos seminários
realizados. Desde o início, quando se iniciou essa discussão pelo
interior, nas duas vezes em que participei, lembrei que não se trata de
proposta, que o Brasil e os mineiros têm de começar a rejeitar o que
vem de cima para baixo. Ninguém pode gostar para o outro; cada um
deve ter o direito de participar. Ainda que meu ponto de vista seja
derrotado, tenho de marcar posição, de fazer minhas colocações, para
permitir que haja aprimoramento. Compreendo que esse projeto, mais
do que qualquer outro, precisa ter o acompanhamento de todos
aqueles que têm interesse em sua aplicação. Também tenho certeza
de que esse é o pensamento do autor, como percebemos nas
diversas vezes em que conversamos sobre a matéria.

A Presidência agradece aos palestrantes, às autoridades, ao público
em geral, à imprensa, aos telespectadores da TV Assembléia e
convida todos para os trabalhos que serão realizados à tarde.

Encerramento
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a

Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
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Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a
ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 92ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

2/10/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana, Dalmo Ribeiro Silva e Luiz

Humberto Carneiro
Sumário: Composição da Mesa - Destinação da interrupção dos

trabalhos ordinários - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do
Deputado Zé Maia - Palavras da Deputada Ana Maria Resende -
Palavras do Deputado Weliton Prado - Esclarecimentos sobre os
debates - Debates.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - A Presidência convida a

tomar assento à Mesa o Exmo. Sr. Deputado Dinis Pinheiro, 1º-
Secretário desta Casa e autor do Projeto de Lei 637/2007; a Exma.
Sra. Deputada Ana Maria Resende, membro da Comissão de
Educação e Coordenadora da Frente Parlamentar ICMS Solidário; e
os Exmos. Srs. Deputados Zé Maia, Presidente da Comissão de
Fiscalização Financeira; Dalmo Ribeiro Silva, Presidente da Comissão
de Justiça; e Weliton Prado, Presidente da Comissão de Assuntos
Municipais.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - Destina-se esta parte da reunião à realização do

fórum técnico “ICMS Solidário”.
Palavras do Sr. Presidente

A Presidência reforça a importância da tarde de hoje,
cumprimentando a todos os presentes, Prefeitos, Vereadores, Vice-
Prefeitos, lideranças, Deputados, assessores, imprensa, pelo
significado do momento que estamos vivendo com a discussão deste
projeto de lei que tramita na Assembléia.

Pedimos à platéia um pouco de silêncio. Peço às pessoas que estão
de pé o favor de se sentarem nos lugares vagos que temos aqui à
frente.

Este é o momento de fazermos uma discussão positiva sobre essa
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situação que está sendo buscada por meio da Assembléia Legislativa:
o voto “sim” ou “não” a este projeto de ICMS Solidário. O momento é
este. Estamos encerrando os encontros, as reuniões e os debates
realizados em várias cidades do nosso Estado com a presença de
mais de 230 Prefeitos, mais de 380 Municípios, quase 2 mil
participantes e 102 propostas vindas do interior até agora. Será muito
importante estarmos concentrados, interessados e participativos para,
na tarde de hoje, obtermos êxito na resolução dos interesses dos
Municípios do nosso Estado e nos interesses maiores do nosso povo.

Chamamos a atenção para este momento porque os participantes
também poderão apresentar propostas ao Projeto de Lei nº 637/2007,
encaminhando-as aos nossos assessores por escrito e, se possível,
em disquete ou CD, no caso de textos longos, com nome do
proponente, telefone, endereço eletrônico e nome da instituição que
representa. Há alguns assessores no salão após o Plenário. As
propostas poderão ser apresentadas também ao microfone, quando
será concedido um tempo limítrofe para a exposição. Vamos passar a
palavra primeiramente aos Deputados presentes, enquanto as
propostas vão sendo entregues. Após o recebimento das propostas,
passaremos a palavra para aqueles que desejarem usar o microfone.
Essa será a dinâmica.

Iniciaremos nossos trabalhos passando a palavra para o Deputado
Zé Maia, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária da Assembléia Legislativa, para suas considerações
sobre o Projeto de Lei nº 637/2007.

Palavras do Deputado Zé Maia
Muito boa-tarde a todos os presentes. Prezados Deputados Doutor

Viana, Presidente desta reunião, 1º-Vice-Presidente da Assembléia,
que tem ajudado o Presidente Alberto Pinto Coelho na condução dos
trabalhos desta Casa de forma muito correta, cumprimento-o pelo
grande trabalho que tem feito à frente da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais; Dinis Pinheiro, 1º-Secretário desta Casa,
parlamentar experiente, um dos mais brilhantes Deputados da ALMG;
e Deputada Ana Maria Resende, tucana aguerrida, que representa
muito bem as parlamentares mulheres desta Casa, todas com o perfil
de mãe e mulher batalhadora, lutadora, e que tem prestado também
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um enorme serviço ao povo de Minas Gerais. Em nome do Deputado
Getúlio Neiva, experiente parlamentar e ex-Prefeito, queria
cumprimentar os demais Deputados e Deputadas da ALMG.
Cumprimento os Prefeitos e as Prefeitas, Vice-Prefeitos, Vereadores,
Presidentes de Câmaras e lideranças políticas de todo o Estado de
Minas Gerais.

Venho trazer uma reflexão e um contraponto ao Projeto de Lei nº
637/2007, de autoria do eminente Deputado Dinis Pinheiro que tramita
na Assembléia Legislativa. É muito importante, neste momento, antes
de qualquer posicionamento da Assembléia Legislativa, dos Prefeitos
e das Câmaras de Vereadores de todas as regiões de Minas Gerais,
antes da tomada de qualquer decisão e de um lado definitivo em
relação a esse projeto, mergulharmos nele com sobriedade, equilíbrio
e serenidade. Tomar uma decisão deste nível, que pode criar rupturas
sem volta entre as diversas regiões de Minas Gerais, requer de todos
nós muita tranqüilidade e calma.

Inicio essa reflexão, meus amigos e minhas amigas, com alguns
números que pudemos extrair desse projeto, e peço a reflexão de
todos que estamos envolvidos neles, parlamentares e Prefeitos que
serão beneficiados ou prejudicados. Primeiro, temos que saber
exatamente o que o projeto quer, quais são seus números reais. No
escopo do projeto, há a idéia de beneficiar 762 Municípios, e 91
Municípios perderiam receita. Ouvi hoje, aqui, um dos mais brilhantes
parlamentares que já passaram por esta Casa - parlamentar
constituinte -, com quem tive a alegria de conviver: o Deputado
Bonifácio Mourão, Presidente da Frente Mineira de Prefeitos e
brilhante Prefeito de Governador Valadares. O Deputado Bonifácio
Mourão, pelo seu brilhantismo, inteligência e perspicácia, dizia que o
fato de 762 Municípios serem beneficiados pelo projeto seria a razão
de ele ser aprovado. Eu diria exatamente o contrário. Por essa razão é
que temos que ter mais cuidado na apreciação do projeto, pois,
quanto mais Municípios beneficia, mais injusto se torna. Como vamos
conceber a idéia de 91 Municípios, sozinhos, socorrerem 762
Municípios? Para se beneficiar nesse projeto, meus amigos, é preciso
prejudicar, porque a conta é uma só, o bolo orçamentário, a
arrecadação do tributo é único e finito. Saibam que, se ajudarmos 762
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Municípios, os outros perderão, e muito. São aproximadamente 10%
dos Municípios que estão socorrendo os outros 90%.

Queridas Deputadas Maria Lúcia Mendonça, Gláucia Brandão e Ana
Maria Resende, seria como se uma mãe tivesse 10 filhos, um deles
um pouco melhor, e ela pedisse que esse único socorresse sozinho os
outros nove. Não seria uma boa mãe, não estaria sendo justa
colocando todo o peso, todo o ônus e toda a carga dos problemas da
família sobre um único filho. Seria como se puséssemos um fusca
para desatolar um trator: aquele fundiria, e este continuaria atolado.
Pelos números, 91 Municípios jamais...

O Sr. Presidente - Deputado Zé Maia, um instante por favor! Como
estamos numa reunião de trabalho, a Presidência solicita à ilustre
platéia todo o respeito. Democracia é isso. Não podemos pensar que
só devemos ouvir o que é bom para os nossos ouvidos. Seria muito
bom se fosse assim. A democracia é a capacidade que temos de
aceitar o contraditório, o contrário, o oposto. A moeda tem dois lados e
devemos respeitá-los. Solicito à platéia todo o respeito. A Presidência
solicita a todos respeito com o orador que está utilizando a tribuna de
maneira democrática.

O Deputado Zé Maia - Sr. Presidente, obrigado. Retomo a discussão
no ponto mais importante. Pediria a atenção a cada Prefeito, Vereador
e Município deste Estado. Foi distribuída aqui uma planilha que
demonstra os ganhos e as perdas de cada Município. Meus amigos
Prefeitos, é preciso observar que, na média... Solicitei à assessoria da
Assembléia Legislativa que levantasse os números exatos. Corri os
olhos e cheguei à firme convicção - aliás, poderemos chegar juntos a
ela - de que a grande maioria dos Municípios beneficiados aqui - diria
que 90% - receberá aproximadamente R$10.000,00 a mais por mês.
Isso não resolve o problema deles. Por outro lado, os que estão
perdendo perdem R$50.000,00, R$100.000,00, R$500.000,00,
R$1.000.000,00 por mês. Isso inviabiliza. Estamos matando alguns
Municípios e deixando de socorrer outros. São R$10.000,00 por mês!

Tenho vários exemplos dessa planilha. Citarei alguns que se
referem a 90% do que estamos tratando aqui. Por exemplo, os
Municípios de Aguanil, Careaçu e Estrela do Indaiá, que recebem hoje
respectivamente R$67.000,00, R$79.000,00 e R$71.000,00,
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passariam a receber R$76.000,00, R$87.000,00 e R$78.000,00. E
assim acontece em aproximadamente 90% dos Municípios
beneficiados. Aliás, 40% desse dinheiro, ou seja, R$4.000,00 iriam
para a despesa de pessoal, que é a média do Brasil; R$1.500,00 para
a área da saúde, vinculados pela legislação federal; e R$2.500,00
para a de educação. Esses são os números.

Na verdade, esse estardalhaço e toda essa confusão é para que a
grande maioria dos Municípios receba nada mais nada menos que
R$10.000,00 - aliás, alguns muito menos, R$3.000,00, R$5.000,00,
R$6.000,00 por mês. Causar uma ruptura, um problema dessa
natureza, para não resolver o problema dos Municípios! Proponho que
sejamos solidários. Peguemos os 100 Municípios mais pobres do
Estado, com o IDH mais baixo de Minas Gerais, e 750 Municípios,
que, aliás, não sofrerão quase nada. Poderemos dar R$100.000,00
por mês a esses Municípios sem afetar a estrutura financeira dos
demais. Dessa forma, estaremos ajudando 100 Municípios mais
pobres do Estado.

Belo Horizonte ganha com esse projeto. Será que a nossa Capital,
que recebe tantos recursos do governo federal, que tem aqui o
governo do Estado, que tem uma estrutura de arrecadação com IPTU,
com ISS, com arrecadação própria, necessita disso? Vamos tirar dos
nossos Municípios e trazer para Belo Horizonte e para Juiz de Fora?
Ah, meus amigos, essa proposta é insustentável. Ela precisa ser
melhorada, e muito.

Proponho aqui começarmos devagar, com 100 Municípios, que não
é pouco. Não basta dar-lhes R$10.000,00, pois isso não resolverá o
problema. Vamos dar-lhes R$100.000,00, R$150.000,00. Vamos ver o
valor, fazer um estudo criterioso para saber quanto esses Municípios
precisam para sair da miséria absoluta. Serão 750 Municípios a ajudar
apenas 100, mas estamos falando de uma ajuda verdadeira. Não é
dar R$10.000,00 para um Município. Isso não resolverá
absolutamente nada em suas estruturas.

Ainda é preciso dizer que o Triângulo Mineiro é a região que mais
perde com o projeto, que é mais prejudicado. Ele tem índices de
produtividade comparada ao Estado de São Paulo, mas com uma
infra-estrutura comparada à do Nordeste e à do Norte do Brasil,
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porque a riqueza gerada no Triângulo, pelo trabalho do seu povo, não
é reinvestida pelos sucessivos governos de Minas Gerais. o Triângulo
tem compreendido isso, tem dado a sua contribuição para a riqueza
de todas as regiões de Minas Gerais.

Há que fazer aqui uma alusão ao Governador Aécio Neves. Ele, com
sua competência, com sua equipe, com seu talento, com uma gestão
austera, tem conseguido fazer investimentos em todas as regiões de
Minas Gerais, inclusive no Triângulo Mineiro. Mas nem sempre foi
assim. O Triângulo tem proporcionado a riqueza de Minas Gerais, tem
trazido os recursos para o governo do Estado e já prestado a sua
contribuição, pois o governo investe nas regiões menos
desenvolvidas. Isso é justo. Agora, tirar ICMS dos Municípios seria
uma perda dupla para o Triângulo Mineiro. O Triângulo hoje, na
articulação, com o trabalho árduo dos nossos Prefeitos, que têm-se
dedicado a uma tarefa nesses quatro anos e meio do governo Aécio
Neves, só na nossa região, tem investimentos da ordem de
R$10.000.000.000,00. Esse é o montante que estamos trazendo para
o Triângulo, a fim de gerar riqueza para o nosso Estado, concorrendo
com a hegemonia econômica, de um lado, do Estado de São Paulo;
de outro, com o Estado de Goiás, que oferece incentivos fiscais.
Repito, de um lado, a força econômica de São Paulo, que concorre
com os investimentos para a nossa região e, de outro lado, o Estado
de Goiás, voraz, oferecendo todos os incentivos. Querem levar as
empresas do Triângulo para esses Estados.

Nossa região, os nossos Prefeitos têm-se dedicado, bravamente dia
e noite, à busca desses investimentos. Temos de criar condições
nesta Casa e no governo de Minas para que possamos atrair
indústrias para as diversas regiões do nosso Estado. Isso é
desenvolvimento sustentável! Quando se instala uma empresa no
Município, ela gera empregos e gera aumento de arrecadação de
ICMS.

O que se discute nesse projeto é a divisão da pobreza. O que
precisamos fazer, o que é sustentável em longo prazo, na verdade, é
a geração de riqueza, pois ela é permanente. Não é possível imaginar
que o Triângulo irá produzir a riqueza, dividir com todas as regiões e
ser absolutamente desrespeitado com um projeto dessa natureza.
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Essa frase que está no Plenário representa, e muito bem, o que todo
triangulino sente no peito: ou nos respeitem ou o Triângulo será
independente. Essa será uma ruptura sem volta. O Triângulo, depois
desse projeto, não poderá mais voltar ao que era. Refiro-me a uma
região que trabalha, que promove o desenvolvimento de todas as
regiões. Será a ruptura de uma região que levanta cedo e deita tarde
e que, com o trabalho de sua gente, promove o desenvolvimento
deste Estado. Essa será uma ruptura sem retorno, ou seja, que não
permitirá jamais nenhuma volta.

Sr. Presidente, muitos que defendem o ICMS Solidário são contra a
transposição das águas do Rio São Francisco, que poderiam matar a
sede dos nossos irmãos do Nordeste. Que solidariedade é essa? Ela
só ocorre quando há conveniência? Vamos apoiar a transposição das
águas do Rio São Francisco. As águas que vão para o mar podem
matar a sede dos nossos irmãos nordestinos. Isso, sim, é
solidariedade. Solidariedade só existe quando somos beneficiados?
Há de ter coerência nesse processo.

Ainda há de dizer que a Lei de Responsabilidade Fiscal não poderá
ser cumprida pelos Municípios que estão perdendo receita e não
conseguirão atingir os níveis mínimos preconizados por essa Lei
federal. O que esses Municípios farão? Demitirão os seus funcionários
públicos efetivos. Há uma premente inconstitucionalidade nesse
projeto. O grande caminho ainda é o pacto federativo, apregoado pelo
Governador Aécio Neves.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita, novamente, um pouco de
compreensão da platéia. Sabemos que o assunto merece reflexão
profunda, que estimula e excita os ânimos, porque não deixa de haver
uma certa disputa. Todavia, é preciso respeito.

O Deputado Zé Maia - Sr. Presidente, a grande saída para o Brasil é
a rediscussão do pacto federativo apregoado pelo Governador Aécio
Neves, porque hoje 70% dos recursos, que estão concentrados na
União, precisam ser redistribuídos para Estados e Municípios. Refiro-
me a recursos, por exemplo, oriundos da CPMF e das contribuições
sociais, que não fazem parte do Fundo de Participação dos Municípios
e dos Estados. Esses recursos, sim, podem resolver os problemas de
Estados e Municípios, e não os R$10.000,00 apregoados pelo projeto.
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Esse valor não resolverá nada. Farei uma pergunta. Minas Gerais é a
terceira economia do País. Se o Presidente Lula e o Congresso
Nacional propusessem um projeto que redistribuísse os recursos de
Minas, de São Paulo e do Rio de Janeiro, beneficiando os demais
Estados pobres do Brasil, Minas seria contra ou a favor desse projeto?
Essa a pergunta que teríamos de fazer. Minas certamente se
levantaria contra tal projeto. Sr. Presidente, temos de atender
Municípios que têm penitenciárias instalados em sua sede, porque a
maioria dos Municípios não as quer. É importante, portanto, que se
privilegiem, com envio de mais recursos, aqueles Municípios que as
aceitam. São necessários mais recursos para manutenção das
penitenciárias ali instaladas. Os Municípios que têm grande extensão
territorial, em razão de maior custo administrativo, também precisam
ser contemplados. Da mesma forma que os Municípios alagados, que
perderam terras férteis capazes de gerar riquezas, mas, na verdade,
foram ocupadas com o objetivo de gerar energia, por meio das
hidrelétricas, para Minas Gerais e para o Brasil. Encerro, Sr.
Presidente, agradecendo a oportunidade, bem como o alto nível do
debate realizado na Assembléia Legislativa. É necessária a tolerância,
é fundamental ouvir todos os pontos de vista para se chegar a uma
conclusão. Na manhã de hoje, quando meu ilustre Deputado Dinis
Pinheiro fez aqui a defesa de seu projeto, pessoas do Triângulo
Mineiro que estavam presentes ouviram-no caladas, com atenção e
respeito. A democracia tem de ser assim, com tolerância, com
grandeza de alma e de espírito. É preciso, então, haver tolerância de
todos os lados, a fim de tomarmos a melhor decisão para Minas
Gerais. Encerro, queridos irmãos do Triângulo, fazendo uma
convocação: ou Minas Gerais e a Assembléia Legislativa nos
respeitam ou iremos promover em Minas uma ruptura sem volta.
Vamos em frente. Vamos à luta.

Palavras da Deputada Ana Maria Resende
Boa-tarde a todos. Cumprimento o Deputado Doutor Viana, que

preside os trabalhos sobre o ICMS Solidário; nosso Deputado Zé
Maia, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira, na qual
tem desempenhado um brilhante trabalho; os Deputados Weliton
Prado, Carlos Pimenta e Dinis Pinheiro, em cuja pessoa cumprimento
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os demais parlamentares presentes neste Plenário. Cumprimento
ainda os Prefeitos, Secretários, Vereadores, em especial o Prefeito
Ildeu, da cidade de Lontra. Quero cumprimentar e falar principalmente
para todos os telespectadores da TV Assembléia.

No momento em que Minas cresce mais que o Brasil, não é
possível, não tem lógica, não é possível aceitarmos o fato de aqui
haver escolas sem banheiro para professores e crianças. Quando
Minas cresce em nível superior ao do Brasil, não é lógico nem justo
que em nosso Estado uma mulher grávida tenha de andar 100 ou 150
quilômetros em estrada de terra, atravessar rios em balsa para dar à
luz seu filho. Essa não é a Minas Gerais dos nossos sonhos; esse não
é o Estado que queremos, onde se prega a justiça, a humanidade.
Gostaria que Minas Gerais e esta Assembléia, a partir de agora, se
comportassem como uma mãe que tem 10 filhos e, ao perceber que
um deles passa por dificuldades financeiras ou referentes à sua
saúde, ela e toda a sua prole se juntam, se envolvem e renunciam ao
que for preciso para ajudar o filho em dificuldade. Quero nesta hora
cumprimentar e agradecer ao Prefeito de Poços de Caldas, Sebastião
Navarro, a cortesia e a elegância com que recebeu a nós e a nossa
comissão, mesmo sabendo que o seu Município perderia com esse
projeto, que não é o projeto final, mas uma sugestão para que, através
dele, pudéssemos elaborar um novo projeto. O Prefeito Sebastião
Navarro nos recebeu com a cortesia e a elegância própria de um
estadista. Preciso aqui agradecer e elogiar esse nosso colega. Quero
também agradecer e parabenizar o Prefeito Celso Cota, de Mariana,
que esteve aqui nesta Assembléia na parte da manhã. É também de
um Município que perde receita e mostrou-se solidário, a favor desse
projeto. Preciso, mais uma vez, elogiar a Celso Cota. Quero elogiar
ainda o nosso Deputado Durval Ângelo, que mostra que o seu
discurso e a sua prática são coincidentes. Durval, tendo a base de seu
eleitorado em Contagem, que é uma das cidades que perde recursos,
subscreveu, assinou e faz parte também da Frente Parlamentar pelo
ICMS Solidário. Quero registrar e agradecer a presença do nosso
governo na parte da manhã aqui, representado por diversas
secretarias, que vieram aqui, para dar apoio ao nosso projeto, a esse
espírito de solidariedade, a essa necessidade que Minas sente e que
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reage agora por uma distribuição mais eqüitativa e mais justa. A
perversa concentração de renda que encontramos na União também
encontramos aqui em Minas Gerais. Essa perversa concentração,
além de aumentar a riqueza dos ricos e a pobreza dos pobres, na
realidade está trazendo uma situação difícil para o nosso Governador,
que, em alto e bom som, tem dito que o seu objetivo e o seu sonho é
transformar Minas Gerais no melhor lugar para se viver. Mas para
transformarmos Minas Gerais no melhor lugar para se viver,
precisamos, sim, transformar cada Município, por menor, que seja, por
mais dificuldade que tenha, no melhor lugar para se viver. Minas não
existe; Minas é a união dos diversos Municípios que constituem o
nosso Estado de Minas Gerais. Esta Assembléia é parceira do nosso
Governador Aécio Neves, ao querer transformar cada Município de
Minas Gerais, do mais pobre, do menor ao maior e mais com
dificuldade, no melhor para se viver. É essa a idéia.

Foi assim que o nosso Deputado Dinis Pinheiro pensou e sentiu ao
construir esse projeto de lei, que muitas vezes é tomado como se
fosse um projeto pronto e acabado. Talvez por interesse particular.
Porque, em todas as regiões em que estivemos, levamos a
informação de que esse projeto nada mais era do que uma sugestão.
E que estávamos indo em todas as regiões de Minas Gerais buscando
subsídios, não levando nada pronto e acabado. Muitas vezes não
fomos bem entendidos. Por mais que falássemos ao microfone: “Isso
é uma sugestão. Isso é um primeiro momento. Viemos aqui receber
sugestões. Não queremos de jeito nenhum que os Municípios se
inviabilizem”. Tanto é que lá, em Poços de Caldas, capitaneado pelo
Prefeito Sebastião Navarro e pelo Deputado Carlos Mosconi,
recebemos uma proposta muito interessante para avaliarmos o que
fazer com as cidades que são pólos. O nosso funcionário Hélio fez um
estudo e percebeu que temos de rever a situação de Poços de
Caldas, porque é uma cidade-pólo que congrega e resolve o problema
das cidades vizinhas que, somadas, representam um número muito
maior em termos populacionais do que a própria Poços de Caldas.
Isso significa que Poços agrega e suporta o problema de um número
maior de pessoas. Esse é o nosso caminho. Temos de fazer isso em
todas as regiões de nossa Minas Gerais. Até hoje quase 80% dos
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recursos do ICMS são distribuídos através do VAF. Não existe nada
mais injusto do que o VAF, porque ele repassa dinheiro para quem já
é rico e o nega para quem é pobre. Qual Prefeito não gostaria de ver
todos seus munícipes sendo atendidos na educação, na saúde e em
todas as áreas da administração municipal? Podem dizer que não isso
não ocorre porque a gestão é ruim. Mas nem sempre ela é ruim. A
qualidade da gestão não é característica de quem é rico ou pobre. É
muito fácil levantar uma casa quando se tem dinheiro para comprar
material e pagar funcionários; é muito fácil construir um grande palácio
quando se é rico. Quero ver levantar uma casa quando não se tem um
tostão furado. O que quero para nossos Municípios carentes é uma
oportunidade para administrarem com poucos recursos. Até agora,
eles estão administrando com zero de recurso. Quando entrei para
esta Assembléia, um dos meus primeiros atos foi procurar uma forma
para resolver, fazer uma redistribuição mais lógica do ICMS. Sugeri
uma divisão pelo número de habitantes. Na época, o nosso Deputado
Dinis já havia protocolado um projeto de lei tratando desse assunto,
mas a proposição dormiu dentro das gavetas durante muito tempo
aqui na Assembléia, até que este ano o nosso Deputado Alberto Pinto
Coelho achou por bem esta Casa ser democrática e discutir todos os
projetos de lei que beneficiem A, B ou C. Eu e o Deputado Dinis
Pinheiro agradecemos de coração, frente a toda essa platéia e aos
telespectadores da TV Assembléia, o carinho e o interesse do
Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, ao fazer com que esse
projeto de lei tivesse andamento.

Ao terminar minha fala, gostaria de deixar um questionamento para
todos vocês e para os mineiros que nos escutam: qual é a razão que
valida essa distribuição de renda? O que torna válido um Município
receber R$2,88 “per capita” por mês e o outro receber R$200,00 ou
R$220,00? Se vocês encontrarem um motivo que valide essa
distribuição de renda, sou capaz de mudar meu posicionamento. Mas
não existe justiça. Em lugar nenhum de Minas Gerais encontraremos
cidadão de primeira, segunda ou terceira classe. Somos todos
mineiros. Como tal, merecemos respeito e oportunidade de oferecer
aos nossos filhos educação, saúde e tudo aquilo que muitos dos
senhores têm a oportunidade de oferecer a seus munícipes.
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Gostaria de dizer que estamos nessa luta. Esta Assembléia tem uma
função precípua de fazer justiça para o povo mineiro. Somos um povo
único. Gostaria de agradecer a todos os companheiros que assinaram
nosso requerimento para constituir essa Frente Parlamentar. Foi
fundamental ter colhido essas 61 assinaturas, porque pudemos contar
com os Prefeitos, que questionavam seus Deputados com relação à
data em que iriam assinar o documento. Eles perguntavam a seus
Deputados quando iam aderir à Frente. Quero agradecer a todos os
Prefeitos que nos ajudaram. Quero agradecer, ainda, Deputado Dinis
Pinheiro, a todos os Deputados que nos acompanharam, que foram
conosco ao Norte, ao Sul, ao Leste, ao Oeste, ao Noroeste, ao
Sudeste de Minas, falando de justiça social, mostrando aos nossos
Prefeitos que a justiça tributária era um caminho para se fazer justiça
social.

Quero terminar agradecendo aos funcionários desta Casa, em
especial ao Hélio, que foi nosso braço direito nessa peregrinação pela
justiça tributária e pela justiça social.

Que Deus abençoe todos vocês! Que Deus nos ilumine! Que Deus
possa colocar, no coração de todos, os sentimentos do amor, da paz e
da solidariedade.

Palavras do Deputado Weliton Prado
Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a Mesa

e, de forma especial, o Deputado Dinis Pinheiro, reconhecendo sua
perseverança, seu empenho e seu trabalho como parlamentar nesta
Casa. Gostaria de cumprimentar também a Deputada Elisa Costa e,
na sua pessoa, as mulheres presentes.

A cada dia que passa, os Municípios assumem mais e mais
atribuições, tanto do Estado quanto da União. A grande saída é rever
o pacto federativo. Há um trecho de uma canção de Mário Lago, em
que diz que uma cidade parece pequena se comparada a um país,
mas é na minha, na sua cidade que se começa a ser feliz. É no
Município que o cidadão vive, que ele vai ser feliz, mas infelizmente, a
cada dia que passa, há menos recursos. Os Prefeitos são obrigados a
assumir atribuições do Estado e da União. É urgente rever o pacto
federativo. Grande parte dos impostos são arrecadados nos
Municípios. Só para se ter uma idéia, 75% do ICMS ficam para o
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Estado. Os outros 25% são distribuídos entre 853 Municípios. É
arrecadado, somente de ICMS, um total de R$17.000.000.000,00, e
75% disso são R$13.000.000.000,00, ficando apenas
R$4.000.000.000,00 para serem distribuídos entre 853 Municípios. Há
dados que impressionam - dados de Municípios que perdem e dados
de Municípios que ganham. A cidade de Ouro Fino gasta, assumindo
atribuições do Estado e do governo federal, R$350.000.000,00 por
ano, mas recebeu somente R$17.000,00. A cidade de Carvalhópolis
gasta R$203.000,00 por ano, mas recebeu somente R$9.000,00. Além
Paraíba gasta mais de R$1.000.000,00 por ano, em atribuições do
governo federal e do governo estadual, mas vai receber somente
R$20.000,00 por projeto.

Pedro Leopoldo gasta R$670.000,00 e vai receber R$13.000,00. E
por aí vai. Há uma lista muito grande de Municípios, dos quais a
Comissão de Assuntos Municipais fez levantamento. Dados oficiais do
Instituto Brasileiro de Administração Municipal demonstram que 10%
de tudo que os Municípios gastam com receitas próprias é atribuição
de outros entes federados. Daí, o Município não dá conta e tem que
bancar a Polícia Militar, colocar gasolina, garantir o funcionamento dos
prédios públicos, do hospital, com manutenção e equipamentos.

A cada dia que passa, os Municípios assumem mais
responsabilidades. Não dá para ficar desse jeito. É fundamental
garantir a união de todos os Municípios de Minas Gerais. Como
Presidente da Comissão de Assuntos Municipais, defendemos a união
de todos os Municípios de Minas para pressionar, fazer gestões e
garantir a revisão do pacto federativo. Defendemos que 20% da
CPMF fique para os Municípios, e 10%, para os Estados. Defendemos
que as contribuições sejam repartidas com os Municípios, que
aumente a parcela de recursos da Cide destinada aos Municípios e
que se definam as atribuições. E, com relação a tudo que for
atribuição do Estado e da União assumida pelo Município, que seja
feita a compensação. Só o transporte escolar já tem um peso
significativo no orçamento das Prefeituras. Os Prefeitos estão aí e
podem dizer se é verdade. Há muitos Prefeitos que gastam para
transportar alunos da rede estadual e são processados por
improbidade administrativa. Mas a população não quer saber se o
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problema é municipal, estadual ou federal e cobra dos Vereadores e
dos Prefeitos que estão na base. E, às vezes, o Ministério Público faz
da mesma forma. Quando há falta de medicamentos, falta de vagas
em escolas e creches, entra-se na Justiça contra o Município e o
Prefeito, que devem responder a ações atrás de ações. Infelizmente,
respondem até por aquilo que não é de sua responsabilidade.

Como Presidente da Comissão de Assuntos Municipais,
defendemos que haja um fundo de compensação, para que todos
ganhem. Seria o ganha-ganha. Para citar um exemplo, o orçamento
de 2003 era de R$17.000.000.000,00; hoje, o orçamento do Estado é
de mais de R$30.000.000.000,00. Só de créditos tributários, o Estado
tem R$25.000.000.000,00 para receber. Apenas 0,1% disso daria, de
sobra, para compor um fundo. Apenas 1% daria para compor um
fundo. E o fundo não é novidade. Trata-se de uma atribuição que não
é da Assembléia, mas depende de o Governador nos enviar, e o
próprio Governador Aécio Neves defende a criação do fundo. Quando
foi aprovada a Lei Kandir, o governo do Estado mobilizou-se para que
houvesse uma compensação, pois o Estado de Minas Gerais ia perder
recursos. Então, houve uma pressão muito forte do Estado, a lei foi
aprovada, criou-se o fundo, e o Estado de Minas Gerais recebeu uma
compensação pelos recursos que perderia. Graças ao trabalho do
Governador. Agora, cobramos coerência por parte do governo do
Estado. Ele poderá, aliás, ganhar politicamente para o Brasil inteiro,
pois começaríamos a rever o pacto federativo aqui em Minas. Isso não
significaria nada, talvez apenas 1% dos créditos tributários. Para os
Municípios, faria muita diferença, mas para o Estado é muito pouco,
perto de um orçamento de mais de R$30.000.000.000,00.

Portanto, é fundamental garantir a união dos Municípios para rever o
pacto federativo e pressionar o Congresso Nacional para fazer a
reforma tributária. A questão do ICMS no nosso Estado penaliza muito
as Prefeituras.

A energia elétrica, por exemplo, pesa sobremaneira no orçamento
das Prefeituras: só de ICMS, pagamos 30%; mais a cobrança por
dentro, chegamos a 47%: esse é o ICMS em Minas Gerais.

Tenho em mãos dados de várias Prefeituras, os quais recebemos na
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, sobre as
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atribuições que o Município assume e que são do Estado e da União -
mais de 100 Prefeituras enviaram-nos essas informações. Tomemos o
exemplo da Prefeitura do Município de Ouro Fino, da qual recebemos
o seguinte ofício: “Encaminhamos a relação dos gastos referentes às
despesas executadas pelo nosso Município, mediante convênio ou
não, de atribuições da União ou do Estado”. Vejam o que o Município
de Ouro Fino gasta e é responsabilidade do Estado e da União:
funcionários de escolas estaduais - R$122.000,00; Emater -
R$96.000,00; funcionários da Polícia Civil - R$53.000,00; funcionários
do IEF - R$21.000,00; administração fazendária - R$17.000,00;
cartório eleitoral - R$9.000,00; fórum - R$6.000,00; IMA - R$6.000,00.
E ainda há gastos com Polícia Militar, Ministério do Trabalho e outros.

Nesta outra carta, do Prefeito de Morro da Garça, fiquei até com dó.
Diz ele que a prioridade do Município é a construção de uma creche,
mas não há recurso para isso. Mas vejamos em que o Prefeito gasta
os valores de que dispõe: Polícia Civil - R$4.000,00; Polícia Militar -
R$9.000,00; Emater - R$33.000,00; Defensoria Pública - R$12.000,00;
transporte escolar - R$132.000,00; merenda escolar - R$16.000,00;
abrigo de menores - R$5.000,00; endemias rurais, como a doença de
Chagas, causada pelo barbeiro - R$3.386,00.

Gostaria de compartilhar com vocês o desespero do Prefeito, após
dizer que a creche municipal é sua prioridade: “A creche, por falta de
sede própria, está funcionando precariamente em ambiente distante
das casas das crianças, só atendendo parte das mesmas. O
Município, como todos os outros que estão na mesma situação,
jamais terá condição de executar uma obra dessa proporção, pois
sobrevive com o repasse do FPM - índice 0,6.

Informamos que existe o terreno, em local urbanizado, com projeto
arquitetônico aprovado e nos moldes técnicos, para atender toda a
sua demanda. A economia do Município é 100% rural; portanto, as
pessoas trabalham no campo, até mesmo as mães, que, para isso,
necessitam deixar as crianças na creche.

Entendemos serem oportunas as seguintes colocações:”. E, aqui,
relaciona doenças, anteriormente prevenidas e combatidas pelo
Ministério da Saúde, que agora se tornaram responsabilidade dos
Municípios, como a doença de Chagas - o Município apresentou, em
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14% das moradias rurais existentes, barbeiros transmissores da
doença de Chagas e incidência de tuberculose e hanseníase, que,
depois de muito tempo, estão de volta. “Se quisermos uma ação para
o controle e o combate desses males, o Município terá de se
responsabilizar.” E segue expondo outros aspectos da transferência
de responsabilidades dos governos estadual e federal e dos impactos
que isso tem na comunidade.

Assim, a situação do conjunto dos Municípios mineiros é muito
difícil, e temos, sim, distorções. Se tomarmos o exemplo de Ribeirão
das Neves, Deputada Gláucia, veremos que há uma grande injustiça,
mesmo. Aquela cidade, com quase 400 mil habitantes, recebe de
ICMS o mesmo que recebe em um dia a cidade de Betim. Essa é uma
constatação da realidade.

Por outro lado, temos casos como o do Município de Belo Horizonte,
cujo Prefeito é do meu partido: a primeira cidade em que são
aplicados praticamente todos os programas dos governos estadual e
federal é Belo Horizonte. E é das cidades que mais recebem recursos
dos governos estadual e federal: com a aprovação do projeto, por
exemplo, Belo Horizonte vai receber R$1.000.000,00 a mais. E essa
quantia não faz diferença alguma no orçamento da Prefeitura de Belo
Horizonte, que realmente é muito grande. Para a cidade de Belo
Horizonte, R$1.000.000,00 não faz diferença; já para Uberlândia, por
exemplo, essa quantia por mês faz muita, mas muita diferença. Então
o que defendemos é que não permitamos uma divisão do conjunto
dos Municípios mineiros; temos de garantir a unidade de todos os
Prefeitos.

Não podemos colocar cidade pobre brigando com outra para dividir
miséria. Defendemos que todos ganhem. Por isso, defendemos a
aprovação de um fundo de compensação.

Para finalizar - acredito que tem tudo a ver com o momento -, quero
terminar com uma poesia: “Somos jovens, operários, camponeses,
estudantes, Vereadores, Prefeitos, artistas e intelectuais. Buscamos o
futuro e a liberdade, os direitos que nos são negados, a esperança
banida, a vontade subjugada. Como poetas, acreditamos que a vida
vale a pena mesmo que o pão seja caro e a liberdade seja pequena,
e, por ela, estamos dispostos a viver, lutar e vencer. Somos mesmo
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inconformados e contestadores, ousados e sonhadores. Que isso dê
calafrios e faça tremer os guardiões da velha ordem. Nada fazer além
de aconselhar que estoquem cobertores e agasalhos, pois
prosseguiremos mais e mais, inconformados com a falta de liberdade,
contestando as injustiças, ousando contra os preconceitos e sonhando
com a tão sonhada felicidade. Obrigado.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Neste instante,

daremos início à fase de debates. Como já temos até o momento 25
inscrições, solicito a observância de todos com relação ao tempo
destinado a cada um dos oradores. Para agilizar o debate, solicitamos
aos participantes que se identifiquem, sejam objetivos e sucintos,
dispensando a formalidade das saudações pessoais. Cada
participante ao microfone disporá de até 3 minutos para a sua
intervenção.

A Presidência informa que a ata deste fórum técnico contendo a
transcrição completa das exposições e dos debates será publicada no
jornal “Minas Gerais”, “Diário do Legislativo”, na edição do dia
11/10/2007. Aos interessados em gravar em vídeo as reuniões deste
fórum, esclarecemos que não será possível fornecer cópia de
gravações e que haverá reprise do evento pela TV Assembléia nos
seguintes dias e horário: dia 12 de outubro, sexta-feira, às 8h30min,
abertura do fórum e parte da manhã do dia 2 de outubro; e dia 13 de
outubro, sábado, às 8h30min, parte da tarde do dia 2 de outubro.

Debates
O Sr. Presidente - Dando início aos debates, com a palavra, o

Deputado Leonardo Moreira.
O Deputado Leonardo Moreira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs.

Prefeitos, Sras. Prefeitas, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, ex-
Prefeitos, lideranças, senhoras e senhores, telespectadores da TV
Assembléia, desde já, pretendo ser breve, dado o adiantado da hora e
o trabalho que ainda se avizinha.

Sr. Presidente, quero parabenizar a figura desse ilustre parlamentar,
nobre amigo, Deputado Dinis Pinheiro, que, com o seu projeto, tenho
certeza, deu um passo adiante, vindo ao encontro do que não me
deixa dúvida: será aquela pessoa que, num futuro próximo,
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comandará os destinos de Minas Gerais. E, na Presidência da
República, estará o nosso Governador Aécio Neves. O nosso
Deputado Dinis Pinheiro, por meio do projeto do ICMS Solidário,
coloca um ponto inicial, um marco no que chamamos de projeto de
maior relevância e de distribuição de recursos em andamento nesta
Casa.

Participamos hoje, nesta manhã, de uma palestra sobre a técnica
desse projeto de lei, suas nuanças e suas diretrizes. Com o que vi de
manhã cedo e com as informações sobre o que pode ser contemplado
e o que deve ser mudado, depois dos fóruns técnicos realizados nas
mais diversas cidades, eu me daria por satisfeito em estar aqui
assistindo. Mas confesso a todos os senhores e a todas as senhoras
que, diante da palavra de alguns oradores que me antecederam -
oradores e oradores por quem nutro grande respeito, admiração e,
acima de tudo, consideração -, o tom de minha fala, a diretriz da
minha fala, a partir deste momento, tem que mudar.

Quando falamos que é necessário um estudo, o aprofundamento e
uma maior análise desse projeto, chamo aqui à responsabilidade
todos os Srs. Prefeitos, Prefeitas, Vereadores e lideranças presentes.
São 853 Municípios no Estado de Minas Gerais. Com as adequações
que pretendem fazer na Assembléia, estaremos chegando a um
número de aproximadamente 800 Municípios contemplados por esse
projeto de lei contra um número muito reduzido de 53, que, diga-se de
passagem, têm um argumento muito frágil no que diz respeito à perda
de recurso e prejuízo. O argumento é frágil, no meu entendimento,
porque estamos falando em milhões de pessoas. Como eu, como
parlamentar votado no Estado de Minas Gerais, vou ter a coragem e a
capacidade de vir a esta tribuna para dizer que um projeto que
beneficia mais de 16 milhões de mineiros é ruim? Isso, em um Estado
que tem 19 milhões de habitantes - estou falando em números
redondos.

Já caminhando para o encerramento, Sr. Presidente, gostaria de
aproveitar a oportunidade para registrar meu grande respeito e
consideração pelo Deputado Zé Maia, grande amigo e parlamentar,
pessoa que defende com afinco, amor e dedicação sua região. Pelo
que escutei, realmente, devemos estar falando de dois projetos: um
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que serve a um outro ente federado que não é Minas Gerais e outro
que serve ao nosso Estado. Por que faço essa consideração, minhas
senhoras e meus senhores? Nós, parlamentares, às vezes temos
nossa base eleitoral em uma determinada região, mas não podemos
esquecer que fomos eleitos para defender os direitos de Minas Gerais
como um todo.

Observávamos atentamente aquela fala de que, se fosse preciso,
colocariam aqui o exército do Triângulo. Vocês já imaginaram se os
800 Prefeitos que apóiam esse projeto no momento colocassem aqui
os exércitos do Norte de Minas, do Vale do Jequitinhonha, do Vale do
Mucuri, do Vale do Rio Doce, da região central, da Zona da Mata, do
Sul de Minas, de Belo Horizonte, de Juiz de Fora, de Ribeirão das
Neves e de tantas outras áreas? Minhas senhoras e meus senhores, o
que estava propondo fazer aqui, hoje, é ressaltar que o exército que
os 800 Municípios mineiros têm que colocar e chamar à
responsabilidade é o do apoiamento, para que nós possamos aprovar,
em caráter de urgência, o projeto do ICMS Solidário. Para concluir, Sr.
Presidente, peço a complacência de V. Exa. dada aos oradores que
me antecederam, pois não sei por que o tempo a mim concedido está
sendo o menor de todos.

Observávamos, no pronunciamento, que uma diferença de
R$10.000,00 não faz falta para um Município. Esperem aí: são
R$10.000,00 por mês. Eu, como parlamentar, não posso vir aqui
defender isso. Se defender isso, vou desconhecer que o meu
Município, às vezes, tem necessidade de pôr gasolina em uma
ambulância, atender a sua área de educação e de segurança. Os
R$10.000,00 por mês serão R$120.000,00 no final do ano. Será que
eu não rodo em Minas Gerais? Será que eu não tenho ciência disso?

Agora para concluir, Sr. Presidente. Se for essa a realidade do
Triângulo, a de não estarmos de acordo com o que os 800 Municípios
de Minas pretendem, acredito que os 800 que querem a aprovação
pedirão o aparte dessa região territorial.

Despedindo-me, gostaria de agradecer a presença e o apoio do
Prefeito de Alagoa, Sr. Elias; da Prefeita de Albertina, Noemi; dos
Prefeitos de Arantina, Cacá; de Astolfo Dutra, Natalino; de Baependi,
Cláudio Rollo; de Bandeira, Carlinhos; de Bicas, Honório; de Bom
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Jardim de Minas, Carlos Roberto Matos; de Bueno Brandão, Jair
Asbar; de Caraí de Minas, Danilo; de Coroaci, Walter Almeida; de
Descoberto, Marcão; de Goianá, José Loures e Chico Onelli; de
Itaverava, Nicolau; de Joaíma, Flávio Leal; de Jequitinhonha, nosso
amigo Roberto; de Joanésia, o Prefeito Denilson, que se faz aqui
presente; de Lambari, Tião Cambuquira; de Malacacheta, Odilon; de
Monte Sião, José Rafael; de Pedra Azul, Ricardo; de Perdões,
Hamilton; de Pouso Alto, Vicente; de Ribeirão Vermelho, Ana Rosa;
de Sabinópolis, Dr. Elsio; de Santa Cruz de Minas, Didico; de Santa
Maria, Aércio; de São Geraldo, Antônio José; de São Sebastião do Rio
Verde, Raimundo; de São Tomé das Letras, Luís Vilela; de Seritinga,
Baruc; de Serranos, Pe. Antônio; de Turvolândia, João; de Virgínia,
João Bosco; e de Volta Grande, a D. Ely.

Ao encerrar as minhas palavras, peço a todos os senhores e
senhoras: vamos atrás dos nossos Deputados, não vamos abrir mão
disso. Vamos escrever ao nosso Governador e pedir: Governador
Aécio, socorra-nos como vem fazendo; trabalhe para os nossos
Municípios como vem fazendo e ajude-nos a aprovar o projeto do
ICMS Solidário. Muito obrigado a todos.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva. Mais
uma vez, a Presidência solicita a compreensão de todos aqueles que
irão usar a tribuna. Por favor, temos de ter respeito com a platéia que
aqui se encontra e que precisa retornar a seus Municípios. Vamos
fixar um prazo de 3 minutos, com tolerância de 5 minutos, doravante.
Com a palavra o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, 300 minutos seriam
poucos para falar o que é necessário nesta reunião especial da
Assembléia de Minas.

Trata-se de um momento histórico, para recompor uma injustiça feita
no passado, quando foi feita a negociação, da qual participei, com o
Governador Eduardo Azeredo, para que se trouxesse para esta Casa
um projeto de autoria do Executivo para criar a Lei Robin Hood. Nessa
oportunidade, os Municípios mineradores receberam a criação do
Fundo Nacional de Exaustão Mineral, em compensação aos 4,61%
que eles teriam direito no ICMS. Isso já se esgotou há bastante
tempo, e a Assembléia está atrasada quanto à redistribuição para os
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Municípios mais pobres, daqueles recursos que ficaram durante 10
anos entregues às cidades mineradoras.

Queria cumprimentar o Deputado Zé Maia. Ele está defendendo sua
terra, sua região. E o parlamentar tem de fazer isso, tem de defender
sua terra e sua região. Mas temos a responsabilidade, sobre o
comando do Deputado Dinis Pinheiro, de defender 762 Municípios.

E já estamos atrasados, já perdemos tempo, precisamos acelerar o
processo. Nossos companheiros já fizeram as defesas necessárias.
Sabemos o que vale R$10.000,00, sabemos o que vale R$5.000,00. O
Lula descobriu isso e virou o grande deus do Brasil. E nós vamos
continuar tapando os olhos para não enxergar a realidade, a brutal
realidade de alguém precisar de R$2,00, de R$5,00, de R$10,00? Não
podemos tapar os olhos para a realidade de Minas Gerais.

Queremos que o Sul, que o Triângulo cresçam, mas não podem
crescer sozinhos. Fui Prefeito da minha terra, Teófilo Otôni, e, em
2002, uma enchente acabou com a cidade. A cidade que mais ajudou
Teófilo Otôni mandando dinheiro foi Uberlândia. O povo de Uberlândia
é um povo bom, o povo de Uberaba é um povo bom. O povo precisa
sentir a nossa miséria, precisa saber dos nossos dramas. Quem
conhece Ribeirão das Neves sabe muito bem que, juntando o ICMS e
o FPM, é a cidade mais pobre do Estado. Em segundo lugar está
Ibirité. Em terceiro lugar está a minha Teófilo Otôni. Nessa massa de
pobreza de Minas Gerais sobressalta-se o Vale do Jequitinhonha, o
Norte de Minas e o Vale do Mucuri. Temos uma responsabilidade
muito grande, aquela de, nos debates de hoje até a aprovação do
projeto, sensibilizar diretamente o povo das cidades que poderão
perder. Eles irão sentir na sua alma, no seu âmago, que precisamos,
sim, dessa esmola, até o dia em que os governantes entenderem que
não podem tratar de maneira igual as diferentes regiões. O tratamento
deve ser desigual para que a igualdade seja estabelecida. Desde os
gregos, que imaginaram a democracia, até a Revolução Francesa,
todos os modelos democráticos do mundo entendem que o primeiro
item da sua Carta Magna tem que ser: o objetivo do Estado é
trabalhar pela redução das desigualdades regionais e das
desigualdades sociais. O Brasil precisa ser mais igual. As pessoas
são iguais, as oportunidades são diferentes.
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Meus amigos, meus irmãos, ao longo do primeiro semestre
debatemos muito esse assunto. Eu elogio e cumprimento os
Deputados do Triângulo, do Sul de Minas, eles têm razão de defender
sua terra, precisam defender seu eleitor, mas nós também temos que
fazer a mesma coisa. Temos que fazê-lo não apenas por causa dos
votos, mas por caridade cristã.

O bom cristão, de qualquer denominação, não pode deixar de olhar
pelo irmão mais pobre. Senhores moradores das 91 cidades que
perderam um pouco, esse pouco vale muito para nós. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Muito obrigado a V. Exa. Com a palavra, o
Deputado Irani Barbosa.

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs.
Prefeitos e representantes de todas as cidades e regiões do Estado
de Minas Gerais; fazia uma reflexão há pouco, e não busquei dados
nem comparativos, a não ser sobre os que foram pronunciados aqui.
Voltamos um pouco ao passado, e queria lembrar ao meu amigo, o
grande Deputado Zé Maia, com todo o respeito, que em 1989, nesta
Casa, surgiram alguns corajosos Deputados do Triângulo que
quiseram emancipar e criar o Estado do Triângulo. Devo dizer que foi
uma batalha gigantesca. Em respeito à minha mulher, fui o único
Deputado não eleito pelo Triângulo, não nascido no Triângulo, que
votou favorável à emenda àquela época. Acho justa a criação do
Estado do Triângulo.

Nobre Deputado Zé Maia, pedi à minha assessoria que buscasse,
no sistema de informação da Câmara dos Deputados e do Senado, e
descobrimos um projeto de realização de plebiscito para a criação do
Estado do Triângulo, de autoria de uma comissão mista. Vocês do
Triângulo, sejam bem-vindos a Belo Horizonte. Sabem de quando é
esse pedido de comissão para estabelecer um plebiscito para a
criação do Triângulo? De 1990. Não consta mais nenhum pedido de
separação do Triângulo, até pela valentia com que o Deputado Zé
Maia falou aqui, da intenção de separar e criar independência.

Há um outro pedido, em Minas Gerais, do meu amigo Deputado
Romeu Queiroz, do Alto Paranaíba, para convocar um plebiscito sobre
a criação do Estado Minas do Norte. Que bom! Que bom que não
passam de bravatas, e direi por quê. Quais de vocês são Prefeitos
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onde há usinas, onde estão sendo implantadas usinas açucareiras no
Triângulo? Quase todos. Vocês sabiam que está sendo proposto,
nesta Casa, um projeto de redução de ICMS da produção de álcool,
de 25% para 12%? Da bomba continua, mas, se a sua cidade tem
usina, arrecadará o ICMS pela metade. E irá para Uberlândia, que tem
a distribuidora, porque lá serão cobrados os 25%. E todo o Estado de
Minas Gerais pagará 25%, o povo pagará 25% da mesma forma.

Revendo algumas notícias de “sites” de jornal, vemos o Governador
Aécio Neves anunciando alguns investimentos para o Triângulo: “O
Governador Aécio Neves anunciou investimentos de R$39.000.000,00
para a região do Triângulo Mineiro”. Entre os investimentos, “também
faz a entrega de 30 viaturas e de 1 helicóptero para a Polícia Militar de
Uberlândia, além de 1 caminhão para transportes de combustível e
140 ‘kits’ com pistolas, coletes à prova de bala e rádios”. Maravilha,
R$39.000.000,00 para a segurança do Triângulo.

Deputada Gláucia Brandão, Ribeirão das Neves também está
recebendo um investimento gigantesco do governo para a segurança:
sete penitenciárias. Ninguém quer penitenciária! Estão criando
penitenciárias em Ribeirão das Neves, uma cidade que não tem
dinheiro para manter a saúde e a educação com dignidade. Nas suas
ruas, o povo trafega e passa com dignidade.

Briguei o quanto pude, mas não tem jeito. O Triângulo Mineiro vem
aqui representado para manter um erro cometido por esta Assembléia
Legislativa quando da distribuição dos 25% do ICMS,
responsabilidade desta Casa, e que, por defender sempre os objetivos
do governo, distribuiu apenas um e pouco por cento - os outros 3,8%
ou 80% ficaram nas mãos das cidades que mais têm poder aquisitivo.

Vocês, do Triângulo, são bem-vindos. Todavia, podem ter certeza...
Na semana passada, anexei ao projeto que beneficia o Triângulo
Mineiro, principalmente os usineiros, os heróis do Lula, uma emenda
com todo o projeto do ICMS de autoria do nosso querido Deputado
Dinis Pinheiro. Agora terá de ser votado, sim. Ou, então, o governo
retira o projeto do ICMS desta Casa.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Pietro Chaves Filho, Prefeito
do Município de Belo Oriente.

O Prefeito Pietro Chaves Filho - Gostaríamos de agradecer a
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oportunidade e parabenizar a Assembléia Legislativa pela
interiorização da discussão desse projeto tão importante para o
Estado. Ficamos satisfeitos de ter a oportunidade de discuti-lo em
Valadares. Belo Oriente está entre as 91 cidades que também
perderão parte do VAF que está sendo proposto nesse projeto.

Como Prefeito municipalista, também sou solidário ao projeto. Sou
Presidente da Associação dos Municípios do Vale do Aço, onde há
também vários Municípios em situações críticas. Várias vezes temos
ido a Brasília, a um movimento da Confederação Nacional dos
Municípios, para defender realmente um novo pacto federativo para
este país. Não é mais possível a União ficar com 64% das receitas, o
Estado com mais de 22%, e os Municípios, 14%. Nessa corda mais
fraca, coloca-se nesse projeto pobre para brigar com pobre.

Neste país temos de rediscutir a questão conforme dito aqui,
realmente o ICMS Solidário, como sou a favor. Além disso, pensar
num redutor para que não seja um impacto num momento tão
importante.

A Lei de Responsabilidade Fiscal apresenta o planejamento como
uma questão muito importante. Como um Município que possui 21 mil
habitantes e onde há uma empresa de celulose se organizará
perdendo R$130.000,00 de uma hora para outra? Em muitos
Municípios ricos, como, por exemplo, Ipatinga, há uma empresa
cidadã que construiu a cidade, clubes, “shoppings”, teatro, hospital,
escolas. Todavia, Belo Oriente tem uma empresa que lhes virou as
costas. Seus funcionários não moram lá e vão nos ônibus para
Ipatinga, Valadares, Fabriciano e Timóteo. Ficam em Belo Oriente a
poluição, o meio ambiente prejudicado, a criminalidade, funcionários
de empresas terceirizados e que ganham salário mínimo. Isso traz
grandes problemas para a nossa cidade. Os funcionários comprarão
suas mercadorias nas cidades-pólo, que ficam com a riqueza.

Temos de pedir a esta Casa que, antes de votar esse projeto, faça
uma reflexão. Em 1995, Belo Oriente perdeu 25% da receita e, na
oportunidade, teve sete salários atrasados em razão de queda de
receita. Hoje estamos nesta situação: pusemos Belo Oriente em dia,
com todas as suas certidões negativas que a LRF impõe. Todavia, há
mais uma perda dessa natureza. Em razão da queda do dólar, Belo
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Oriente perdeu R$4.100.000,00 no seu ICMS em 2006 e estamos
perdendo mais de R$4.000.000,00 em 2007. O dólar continuou
caindo.

Peço a esta Casa que reflita sobre esse projeto. O nosso governo do
Estado tem feito um brilhante trabalho e, com austeridade, defendido
fundos para compensar Minas Gerais de suas perdas. Sugerimos que
o Governador Aécio Neves crie um fundo para compensar os
Municípios que estão perdendo.

Queremos, sim, beneficiar os que estão ganhando, mas, pelo amor
de Deus, Belo Oriente não pode pagar, pois a renda “per capita” é a
ideal, que deveria ser em todos os Municípios. Somos a favor, sim, da
proposta, como defendemos em Valadares, mas que se faça uma
discussão para que as cidades possam ser recuperadas e haja um
escalonamento em 6 ou 10 anos, a fim de que essa perda não venha
abruptamente.

Belo Oriente tem um hospital que consome R$250.000,00 das suas
receitas e atende a toda a região do Vale do Aço, Açucena, Periquito,
Naque e Bugre. Hoje estamos preocupados, pois, se perdermos
R$130.000,00, teremos grandes problemas no nosso planejamento e
no nosso Orçamento, que já foram encaminhados para a Câmara
Municipal.

Conclamo, para encerrar, todos os Municípios, os que estão
ganhando e os que estão perdendo, para fazer o que o Estado de
Alagoas fez na área da saúde. Vamos interromper neste Estado os
convênios com a segurança pública, pois, constitucionalmente, essa é
uma função do Estado, mas são os Municípios que estão arcando
com essa área. Belo Oriente gasta em torno de R$20.000,00. Todo
Prefeito que está aqui, de cidade pobre ou rica, vem mantendo a
segurança pública no Estado de Minas Gerais.

Conclamo, assim, toda esta Assembléia a nos ajudar e a cobrar do
governo do Estado as questões de segurança. Se Belo Oriente tem
hoje viatura policial, é porque o Município adquiriu. Lá o Estado não
fornece nem viaturas.

Não vamos tirar de quem tem pouco, mas, sim, de quem tem muito:
o governo federal, com 64%, e o Estado, com 22%. Muito obrigado e
que Deus nos ajude.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Luiz Humberto
Carneiro.

O Deputado Luiz Humberto Carneiro - Boa tarde, meu caro
Presidente Dalmo; Deputado Dinis Pinheiro, na pessoa de quem
cumprimento todos os Deputados; caros Prefeitos e Prefeitas; meus
caros Vereadores e Vereadoras; visitantes das cidades que hoje estão
aqui para defender o seu projeto, o ideal da sua cidade.

Em primeiro lugar, como uberlandense, do Triângulo Mineiro,
parabenizo aqui o meu companheiro Zé Maia. Com muito
brilhantismo, com muito orgulho para todos nós, do Triângulo, fez aqui
a sua defesa. Às vezes, em alguns momentos, foi mal interpretado.

O que esperamos desse projeto, no dia de hoje e nas 10 reuniões
que ocorreram em Minas Gerais, é encontrarmos propostas que, ao
serem adequadas dentro dele, tragam resultado positivo para todo o
Estado de Minas Gerais.

É isso o que estamos buscando. Quem defende aqui a sua cidade
ou o Triângulo Mineiro está defendendo, sem dúvida nenhuma, Minas
Gerais, porque as cidades que mais arrecadam são as que mais
contribuem, com 75%, para as obras de infra-estrutura.

Quero aqui, meu caro Dinis Pinheiro, parabenizá-lo. Como autor do
projeto, permitiu, por meio da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, que tivéssemos 10 reuniões no Estado para discuti-lo.
Os mais de 60 Deputados que apóiam o projeto percorreram todas
essas regiões. Foram acatadas aproximadamente 102 emendas até
agora. Isto é a prova a que se referiu o próprio Dinis Pinheiro, autor do
projeto: o projeto está aí para ser discutido. Ele sabe que muitas
emendas terão de ser apresentadas.

Hoje, uma região, o Triângulo Mineiro, faz aqui o alerta para Minas
Gerais, para os Municípios que, às vezes, têm a menor arrecadação.
Ao se tirar de uma região grande - parte desses 75% vem para o
governo -, estaremos fraudando todo o Estado de Minas Gerais nos
25%.

Meu caro Irani, queria alguns minutos para defender o Triângulo
Mineiro em relação ao que V. Exa. disse. Quando uma usina se
instala no Triângulo Mineiro, ai dos Prefeitos se não tiverem recursos
para oferecer uma infra-estrutura. Goiás, São Paulo e Mato Grosso



424

vêm e passam a mão.
Precisamos de infra-estrutura não para defender o Triângulo

Mineiro, mas para defender Minas Gerais, porque esses são projetos
do governo. Temos de dar respaldo à região, e, graças a Deus, o
Triângulo está tendo essa condição, o que queremos que ocorra com
o Vale do Jequitinhonha, com o Norte de Minas, enfim, com todas as
regiões. Projetos como os de usinas, que nunca sonhávamos ter, já
estão chegando àquela região. O governo vem buscando esse tipo de
incentivo.

Falou-se aqui em um fundo. O fundo, primeiramente, é
inconstitucional. Todavia, indiretamente, ele já existe. Busca-se, no
Pró-Acesso, atender a 224 cidades, sendo que 222 não são do
Triângulo, de onde saíram recursos. Nenhuma cidade do Triângulo foi
contemplada pelo Fala Minas. E entendemos isso, compreendemos
que esses recursos terão de ir para outros Municípios. Por isso, hoje
abre-se esta discussão. Espero que, a partir de hoje, ao final de
nossos debates, tenhamos idéias para proteger talvez não 763
Municípios - que conta é essa? Que número é esse? Como se atingiu
esse número? Poderia ter-se chegado a 20, a 30, a 50, a 300, a 400 -,
mas para buscar justiça para todos.

Sabemos que Belo Horizonte, como aqui já foi falado, é o Município
que mais arrecada em Minas Gerais. Por que essa cidade vai ganhar
R$1.000.000,00? Por que Juiz de Fora vai ganhar e Uberlândia vai
perder? Queremos, já que é para fazer justiça, que no projeto nem
exista o filtro, Deputado Dinis Pinheiro. Quando se cria filtro para
dividir um recurso, já se está eliminando parte dos mineiros.

Estamos buscando aqui a defesa do Triângulo Mineiro? Sim, pois
esta é uma região que perde. Defendemos o Triângulo da mesma
forma como os senhores estão defendendo suas regiões. Na verdade,
o que devemos defender aqui, hoje, é o benefício para todo o povo
mineiro, e, por meio de discussão mais ampla desse projeto, de
emendas e dessa abertura permitida pelo próprio Deputado Dinis
Pinheiro, autor da proposição, com certeza descobriremos o que é
melhor para o povo de Minas Gerais. O que não pode é continuar
havendo brigas entre os Prefeitos e regiões.

Falou-se aqui em separação do Triângulo, e, mais uma vez, meu
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companheiro e amigo Deputado Irani Barbosa nos informa que essa é
uma reivindicação de 1990. Essa discussão veio agora à tona
justamente para que o Triângulo não sofra nenhuma injustiça e possa
continuar ajudando o povo de Minas Gerais. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, queria cumprimentá-lo e aos demais Deputados
presentes, na pessoa do meu companheiro Deputado Dinis Pinheiro,
bravo defensor dessa tese, não desse projeto, de tantos anos. Espero
que, desta vez, possamos pelo menos ter a oportunidade de discuti-lo
e votá-lo neste Plenário, porque há 10 anos ele está aí para ser
votado, sem que haja oportunidade para tanto.

Cumprimento os Prefeitos na pessoa do Prefeito Marcelo Brant, de
Glaucilândia, pequeno Município do Norte de Minas. Parabéns,
Marcelo, pela sua presença e luta. Saúdo também os Vereadores, na
pessoa do Presidente da Câmara Municipal de Montes Claros,
Vereador Cori, que hoje defende aqui a 5ª maior cidade de Minas e a
22ª em arrecadação. Vejam que discrepância.

Sr. Presidente, manifesto meu total e irrestrito apoio a esse projeto
do ICMS Solidário. Não cabe mais meio termo. Chegamos a um ponto
em que temos de apresentar as nossas razões, ou contra ou a favor.
Isso é democrático. Entendo a posição dos companheiros do
Triângulo Mineiro, que é legítima. Eles estão cumprindo seu papel. No
entanto, é necessário fazermos a discussão desse projeto à exaustão.
Isso é fundamental.

Quero, dentro do tempo que me foi concedido, apresentar apenas
duas razões para que eu me posicione totalmente a favor desse
projeto. Primeiro, um só Município de Minas Gerais arrecada mais que
os 189 Municípios do Norte de Minas, Vale do Jequitinhonha e Mucuri.
Um só Município.

Esse Município não tem um palmo de zona rural - e os Prefeitos
sabem do que estou falando - para arcar com a responsabilidade do
transporte escolar, com a saúde das pessoas que residem na zona
rural, enfim, com as dificuldades de cada Município pequeno. Então,
esse Município arrecada sozinho mais do que 189 Municípios,
incluindo-se Montes Claros, que é maior, Governador Valadares,
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Teófilo Otôni, Pirapora, Januária e vários outros grandes.
Ademais, 50 Municípios mineiros têm renda “per capita” abaixo de

R$5,00 por habitante; 210 Municípios têm renda “per capita” abaixo de
R$10,00; e 680 têm renda “per capita” abaixo de R$20,00. Então
sobram razões para iniciarmos esse debate, que se estenderá por
todo o ano, conforme sabemos. Vamos ver os prós e os contras.
Porém o mais importante de tudo é promovermos a eqüidade. As
pessoas que são contra esse projeto deveriam ir a Glaucilândia, ao
Jequitinhonha, para verificar as dificuldades. Se fizerem isso, verão
que há uma disparidade, uma desigualdade brutal e injusta em Minas
Gerais. Vamos fazer uma corrente. Os senhores devem lutar da
mesma forma como o fizeram em Brasília, para conseguir 1% do
FPM, que deveria ser pago agora, mas isso somente acontecerá em
dezembro. Nesse caso, em Minas Gerais, faremos a nossa lição de
casa, a fim de darmos às pessoas um pouco mais de tranqüilidade.

Há os que falam: “São só R$50.000,00 por mês para o Município”.
Isso faz diferença, sim, porque todos eles estão de pires na mão.
Então, discutiremos o projeto e, de acordo com a consciência dos
Deputados desta Casa, vamos pelo menos tentar promover a
eqüidade em nosso Estado. Obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigado, Deputado Carlos Pimenta. Com a
palavra, a Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Cumprimento os membros da Mesa e, na
pessoa do Deputado Dinis Pinheiro, saúdo as pessoas de todos os
Municípios de Minas Gerais, os Prefeitos, as Prefeitas, os Vereadores,
as lideranças das comunidades, as mulheres, os homens, enfim,
todas as pessoas que vieram aqui para somar esforços, a partir das
diversas reuniões que realizamos pelo Estado. Em nome de minha
região de origem, a qual também represento - Governador Valadares,
Vales do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha -, saúdo todos os
Municípios de Minas Gerais, ao mesmo tempo em que manifesto meu
apoio a esse projeto, que considero fundamental para reduzir as
desigualdades regionais e sociais e, dessa forma, melhorar a
qualidade de vida das nossas populações.

É importante registrar que movimentos, marchas como esta que
estamos fazendo nesta Casa foram feitas em Brasília, ao longo dos
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anos. Considero que as marchas dos Prefeitos, das lideranças e dos
Deputados contribuíram muito para que nos governos, especialmente
no governo do Presidente Lula, fossem ouvidas muitas reivindicações
dos Municípios brasileiros.

Tivemos aumento do Pronaf, o programa da bolsa-família, que
muitos dizem ser uma contribuição, uma forma de aumentar a renda,
quando, na verdade, para muitos Municípios brasileiros, significa a
garantia do direito à alimentação, o aquecimento da economia. É
também um programa de inclusão social, já que tem em vista a
distribuição da renda e a melhoria da qualidade de vida em muitos
Municípios.

Agora temos também o FPM. Talvez 1% não seja muito para os
Municípios brasileiros, mas esse percentual é fruto de uma grande
luta, que contou com a consideração do Presidente Lula. Além disso,
penso que o PAC também contribuirá para a habitação e o
saneamento na maioria dos Municípios de Minas Gerais. Ressalto,
mais uma vez, já que estivemos lá, que isso é fruto de uma grande
luta dos Municípios brasileiros. O mesmo acontece agora, já que os
Municípios de Minas Gerais se reúnem aqui, como se reuniram nos 11
encontros que realizamos neste Estado, para apresentar emendas,
propostas, para garantir o ICMS Solidário no Estado de Minas Gerais.

Por essa razão estamos aqui para fazer a defesa. Mais do que isso,
queremos abordar mais três questões. É preciso validar as propostas
e reivindicações apresentadas nos nossos encontros regionais.
Senão, eles não terão tido a sua importância. É importante que esta
Assembléia considere aquilo que foi aprovado e colocado nos nossos
encontros regionais.

Que se filtre realmente um conjunto grande de emendas, mas que
sejam consideradas efetivamente, respeitando os encontros que
fizemos. Segundo, havendo um substitutivo, é preciso que o
Presidente efetivamente coloque o projeto para ser votado e aprovado
aqui na Assembléia Legislativa.

Isso depende da Mesa, do Presidente da Assembléia Legislativa de
Minas Gerais. Isso é fundamental. Nos últimos 10 anos, o projeto
esteve em condições de vir a Plenário, mas não veio em nenhum
momento para ser votado e aprovado aqui. É preciso que o projeto
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seja colocado efetivamente no Plenário da Assembléia. Teremos a
maioria dos Deputados para aprová-lo.

Quero registrar que é preciso o apoio do Governador de Minas para
a aprovação desse projeto. É fundamental que o Governador Aécio
sinalize que também é favorável a essa proposta. Senão, dificilmente
teremos o apoio para que o projeto efetivamente seja aprovado pela
Assembléia Legislativa.

Faço uma proposta. Do mesmo modo como, historicamente, temos
feito marchas a Brasília, se for necessário, que façamos também, em
nome dos Municípios de Minas, uma marcha com a Assembléia
Legislativa para que o nosso Governador possa também ser sensível
a esse projeto, que reduzirá as desigualdades. Possibilitará a melhoria
da qualidade de vida e, principalmente, somando os esforços do
governo federal e de Minas Gerais, o atendimento aos nossos
Municípios nas suas reivindicações fundamentais. Essa luta continua
e será dura. Não será fácil.

O meu abraço. Muito obrigada.
O Sr. Presidente - Obrigado, Deputada Elisa Costa. Com a palavra,

o Deputado Carlos Mosconi.
O Deputado Carlos Mosconi - Meu caro Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, que preside esta sessão, demais parlamentares presentes,
Prefeitos, Prefeitas, Vereadoras, Vereadores, lideranças de todas as
regiões do nosso Estado que aqui estão, creio que a Assembléia
Legislativa mineira se engrandece hoje com a presença de vocês
todos, que trazem muita legitimidade, o seu ponto de vista,
defendendo os interesses de seus Municípios. Naturalmente, é muito
gratificante para nós, parlamentares, ter a nossa Casa com este
público que representa, com absoluta legitimidade, o Estado de Minas
Gerais.

Sr. Presidente, é muito louvável a iniciativa do Deputado Dinis
Pinheiro, mas gostaria de fazer uma observação rápida. Deputado
Dinis Pinheiro, estamos aqui tentando corrigir um erro que não é
nosso, que não nos pertence. Lembro-me de que, quando estava na
Câmara dos Deputados, em Brasília, há alguns anos, votamos uma
reforma tributária. O Prefeito Odelmo Leão, que aqui está, estava lá
também naquela oportunidade. Votamos uma reforma tributária, que
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foi para o Senado Federal, onde não aconteceu nada até hoje.
A reforma tributária, que já devia estar em vigor no País,

infelizmente não saiu da gaveta do Senado Federal, e nada aconteceu
com ela. Se tivesse sido aprovada em Brasília, talvez não
estivéssemos aqui nesta luta pelo ICMS Solidário.

Quero fazer uma observação, porque esta é a realidade: estamos
trabalhando com um percentual pequeno do bolo maior do ICMS, para
ajudar a quem precisa. É lamentável que, nessa situação, tenhamos
de entender que alguns Municípios perderão. Chamo a atenção dos
senhores para esse aspecto.

Estivemos há poucos dias em Poços de Caldas. A Comissão
Especial foi chefiada pela Deputada Ana Maria Resende e contou com
a presença dos Deputados Dinis Pinheiro e Dalmo Ribeiro Silva, que
aqui está e foi relator do projeto na Comissão de Justiça. Fomos até lá
para ouvir o que as lideranças tinham a dizer. Eles foram sensíveis,
porque havia naquela cidade - e isso pode ocorrer em outros locais -
uma situação peculiar. É uma cidade grande, pólo, com arrecadação
razoável, mas com um número de habitantes menor do que o dos que
vivem no seu entorno e utilizam seus serviços para atender a suas
necessidades.

Caro Deputado Dalmo, cara Deputada Ana Maria Resende,
conseguimos, por meio da sensibilidade e competência da assessoria
da Casa, comandada pelo técnico Hélio Santos, fazer pequena
reversão dessa situação, de tal maneira que cidades como essa
continuem perdendo - perderão menos -, mas de tal forma que não
prejudiquem e não retirem daquelas que ganharão mais.

É essa a observação que gostaria de fazer, louvando o espírito de
justiça do Deputado Dinis Pinheiro e dessa Comissão, fazendo com
que situações peculiares como a que foi apresentada em Poços de
Caldas sejam entendidas de forma democrática, clara e transparente
pelos Deputados, que, sem dúvida alguma, aprovarão o projeto aqui
nesta Casa.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Deputado Carlos Mosconi. Com a
palavra, o Deputado Fábio Avelar.

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
cumprimento os membros da Mesa, na pessoa do Deputado Dalmo,
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os Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores de todo o Estado de Minas
Gerais. Esta reunião certamente será um marco na nossa Casa, a
Assembléia, a Casa do povo, que está hoje coroando um trabalho
feito em todo o Estado. Foram realizados 12 encontros para colher
subsídios para esse importante projeto.

Gostaria de deixar bastante clara minha posição e registrar meu
apoio irrestrito a esse projeto, que, no meu entendimento, significa um
avanço. Esta Casa pode estar sinalizando uma ampla reforma,
sonhada por toda a comunidade brasileira. Neste pequeno espaço de
tempo que me é reservado, cumprimento o Deputado Dinis Pinheiro,
em primeiro lugar, por sua idéia, coragem e ousadia, trazendo a esta
Casa o debate de um projeto tão importante para a grande maioria
das cidades mineiras; e, em segundo lugar, por seu espírito
democrático, possibilitando que a proposta fosse discutida por
centenas e centenas de pessoas em todo o Estado de Minas Gerais.
Faço esse registro publicamente. Tenho certeza de que a grande
maioria dos Prefeitos não puderam estar aqui, hoje, em virtude de
dificuldades financeiras enfrentadas por seus Municípios. Contamos
com a presença maciça de todos nas reuniões.

Faço um alerta a todos nós, Deputados. Sabemos que lutamos
contra o tempo. O mês de outubro está-se iniciando. Para que esse
projeto seja aprovado ainda este ano, é necessário um esforço de
todos, porque é importante que, após esta reunião, tenhamos o
necessário período para analisar todas as propostas apresentadas
nos encontros regionais e também neste. Por isso, é importante que
nos debrucemos sobre essas propostas, que as analisemos, porque
essa sempre foi a idéia do Deputado Dinis Pinheiro, ou seja,
transformar esse projeto num projeto que não fosse apenas seu, mas
de todos nós, Deputados: um projeto do povo mineiro.

E a prova disso é que esse projeto, como já foi dito por várias
pessoas que me antecederam, beneficia 762 Municípios. Como vimos,
61 dos 77 Deputados aprovaram o projeto do Deputado Dinis
Pinheiro, acharam a idéia louvável e interessante. Entenderam que ele
irá promover justiça em nosso Estado. Não foi à toa que 61 Deputados
assinaram o requerimento dessa Frente Parlamentar, para que essa
luta seja transformada em realidade e esse sonho de 10 anos do



431

Deputado Dinis Pinheiro chegue ao fim.
Gostaria de cumprimentar todos os presentes e dizer da importância

da mobilização dos senhores, porque a nossa luta, no meu
entendimento, está apenas começando. Se Deus quiser, haveremos
de aprovar esse projeto em nome do povo mineiro. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Prefeito Fradique Gurita da
Silva, de Campina Verde.

O Prefeito Fradique Gurita da Silva - Na pessoa do Presidente,
cumprimento todos os presentes. Caros companheiros mineiros, caros
Deputados Dinis Pinheiro, Ana Maria Resende, Alberto Pinto Coelho,
gostaria de pedir que nós, mineiros, tivéssemos um momento de
reflexão. Nunca vi, em minha vida, Minas Gerais do jeito que está.
Nos meus três mandatos como Vereador e no segundo como Prefeito,
nunca vi Minas ter voz nas decisões deste país, Minas sendo olhada
em seu todo. O Governador mudou. Nos meus 20 anos, em cada
instituição a que chegava, ouvia dos meus antepassados o que ouvi
hoje neste Plenário. Parece que o Triângulo Mineiro é uma mina de
ouro. Parece que o Triângulo não tem problemas. Sempre ouvi que,
se eu era do Triângulo, era rico. Queria que fizéssemos uma reflexão.
Minas Gerais nunca esteve tão bem. O Brasil nunca precisou de
Minas Gerais como precisa hoje. Só há um homem que poderá
colocar o Brasil onde ele merece. Estou falando de Aécio Neves.

Esta casa, com esse projeto, corre um risco, porque Minas hoje
precisa de união, e esta Casa, que tanto trabalha por Minas Gerais,
está buscando a desunião. Temos de nos unir para achar uma
solução para o Brasil. Não queremos o mal para as cidades pobres,
Sr. Presidente. Queremos que elas se desenvolvam, mas a migalha
desse projeto não vai solucionar nossos problemas. Que me perdoem
aqui a falta de conhecimento. O que mais me impressiona, Sr.
Presidente, é que aqueles que querem o dinheiro que produzimos não
nos respeitam. Eles nos vaiam, não têm educação, agridem-nos.
Querem o que produzimos, mas não querem ouvir o Triângulo, que é
a região que mais produz. Que me perdoe o Deputado que me
antecedeu, Irani Barbosa, quando se referiu ao ICMS das usinas. Não
somos bobos. O que o Aécio quer é trazer a usina para Minas, e não
deixá-la em Mato Grosso, em Goiás, em São Paulo, para que o
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Triângulo, que tem terras férteis, possa produzir para o resto do
Estado.

Parece que ele não entendeu bem: o ICMS é dividido pela economia
em que é gerado, e não pelo ICMS arrecadado. Portanto, ao diminuir
o imposto para implantação de usina, está ajudando toda a Minas
Gerais.

Quero deixar uma proposta. Entendemos que esse projeto deve ser
reavaliado e novamente estudado. E, se já esperamos 10 anos, por
que não esperar mais 1 ano, para que seja reestudado e para que
Minas não seja repartida? Nós participamos da grande luta da divisão
do Triângulo aqui, em Belo Horizonte, e em Brasília, e não queremos
isso, mas, se for necessário, o levante será feito. A minha cidade
ganha com esse projeto, mas solidariedade não é pensar só em si.
Campina Verde ganha, mas esse projeto não é bom para Minas
Gerais, pois impede que façamos novos investimentos, porque,
quanto mais eu produzir, mais eu perderei. Queremos união, e não
desunião. Vamos levar os 75% para as cidades pobres, mas não
podemos permitir que se retire de quem trabalha e produz.

O Sr. Presidente - Obrigado. Com a palavra, o Deputado Antônio
Carlos Arantes.

O Deputado Antônio Carlos Arantes - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, companheiros, Prefeitos e Vice-Prefeitos, Vereadores e
lideranças presentes; ouvi todos atentamente e tenho acompanhado
esse projeto desde o início, e até antes, quando o Deputado Dinis
Pinheiro o apresentou pela primeira vez. Como a maioria de vocês,
era Prefeito de uma cidade pequena e pobre, no Sul de Minas Gerais,
Jacuí, onde fui eleito por três mandatos. Sei o quanto esse projeto é
importante, mas posso dizer que não é a salvação. Quando era
Prefeito, no início do mês ficávamos loucos para ver a previsão e o
que iria chegar. Hoje, o sistema é mais informatizado, mas ficávamos
naquela expectativa. E, quando víamos a previsão do FPM, do ICMS
e outros, começávamos a dividir para as necessidades e percebíamos
que era como em uma família pobre: dava só para o arroz e o feijão,
não dava para a carne. Não sobrava nada, e muitas vezes faltava.

Deputado Dinis Pinheiro, esse projeto é muito importante. Jacuí, por
exemplo, vai ganhar R$12.000,00 por mês. O Prefeito de uma cidade
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grande poderá dizer que isso é dinheiro de banana, mas, para os
Municípios pequenos, não é. Faz a diferença para pagar ao posto o
combustível usado numa ambulância que transportou um doente com
câncer para um hospital que não existe em nossa região. Faz falta
para transportar um doente por 400km até Belo Horizonte, porque em
sua região não existe a alta complexidade. Aí, aqueles R$12.000,00
vão fazer a diferença.

Mas há algo que vai fazer muito mais diferença, minha gente.
Quando vejo esse calor da discussão, com um lado em defesa e outro
contra, parece-me que julgam que a salvação de todos é esse projeto.
O projeto é bacana e importante, Deputado Dinis, mas não é a
solução. Ele ajuda, mas resolve pouco. O que resolve é continuarmos
unidos à Associação Mineira de Municípios - AMM - e ao Governador
Aécio Neves e, se Deus quiser, fazermos o Presidente, para haver
uma descentralização maior dos recursos dos Municípios, do cidadão,
que vão para o governo federal - de cada R$100,00, apenas R$10,00,
R$12,00, no máximo R$14,00 retornam para onde foram produzidos,
para sua origem. Isso, sim, seria a salvação.

Vejo aqui o pessoal do Triângulo, por quem tenho grande admiração
e respeito - são pessoas arrojadas, que realmente produzem bonito,
sabem fazer, implantam tecnologia com força e geram
desenvolvimento, sim. Mas isso muitas vezes é feito com a mão-de-
obra sofrida do Norte de Minas, daquela cidade que não teve dinheiro
para gerar emprego para os seus cidadãos. Aquela indústria que
chegou ao Triângulo Mineiro não chegou com o dinheiro do
empresário, não, mas com dinheiro favorecido por todo o Estado -
dinheiro que muitas vezes saiu do seu Município do Sul de Minas,
assim como do meu.

Então, minha gente, o projeto é solidário, sim. E essa prática de tirar
de alguém e dar para o mais pobre, de beneficiar o seu vizinho mais
pobre favorece a solidariedade e dá forças para que ele caminhe junto
com você e para que você cresça junto. Muitas vezes, para o patrão
viver melhor, o empregado tem de viver melhor; para o Município rico
viver melhor, é preciso que os mais pobres estejam melhores, para
que não espantem para as cidades maiores as pessoas mais sofridas
que não encontram naquele Município condições de saúde e de



434

educação adequadas. Nessas circunstâncias, as pessoas vão para
um Município maior, o que, muitas vezes, apenas aumenta o gasto
daquele Município.

Então, a verdade, minha gente, é que esse projeto precisa passar,
sim, e é importante, sim, mas precisamos pensar mais e em projetos
maiores, para que realmente haja uma distribuição justa, honesta e
cristã, que não venha a contrariar o sentimento da maioria da nossa
população. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigado a V. Exa. Com a palavra, o Sr. Saulo
Aparecido Oliveira Pinto, Prefeito Municipal de Padre Paraíso.

O Prefeito Saulo Aparecido Oliveira Pinto - Boa-tarde, Presidente
Dalmo Ribeiro Silva. Quero cumprimentar a todos os Prefeitos que se
deslocaram para estar aqui, como fiz - saí às 2 horas da manhã para
isso. Gostaria muito de ver hoje uma solução não só para o ICMS,
mas também para os nossos problemas no Vale do Jequitinhonha.
Quando ouvimos muitas discussões e alusões a muitas propostas que
poderiam ser feitas, pensamos em por que tem de ser tão avaliada a
que está aqui para ser votada. Serão beneficiados 796 Municípios e
16 milhões de mineiros. Já não basta? Não basta tudo o que está
sendo mostrado? Ou está tudo errado? Ou não é verdade o que está
sendo mostrado?

Há 10 anos o projeto está aí para ser discutido e votado. No ano
passado houve um movimento para isso, mas ele não foi votado.
Minha cidade foi contemplada com muitas chuvas, graças a Deus.
Mas tivemos muitos prejuízos, com mais de 112 casas destruídas. É
certo que a Defesa Civil esteve conosco e o Governador nos apoiou,
mas, se tivéssemos o ICMS Solidário no ano passado, eu já teria
adquirido uma pá carregadeira para fazer pequenas barragens em
meu Município. Com certeza, com esse ICMS, eu também teria feito
mais de 300 barragens, que ajudariam a recuperar o nosso lençol
freático no Vale do Jequitinhonha.

Quando enfrentamos o problema das chuvas, o Sul de Minas
mandou ajuda para Padre Paraíso. O curioso é que ouço Prefeito falar
que estamos brigando por migalhas. Mas a Bíblia, que é a palavra de
Deus, fala que até as migalhas são capazes de fazer com que as
pessoas sobrevivam. Queremos essas migalhas, sim, pois nos
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ajudarão a crescer. Já fizemos o pagamento da folha de pessoal da
nossa cidade, foi no dia 28, mas já passamos por muitas lutas e
dificuldades. Se recebermos esse ICMS como está sendo proposto,
ganharemos R$28.000,00 por mês. Isso pode ser migalha para muita
gente, mas não para nós.

Aqui nesta reunião que discute o ICMS, falou-se em transposição do
São Francisco; outro lembrou um Fusca para puxar um trator - o que
não resolverá o problema. A nossa barriga dói quando batem na porta
da nossa casa à meia-noite para arrumarmos um carro para levar um
paciente ou quando nos pegam na porta da rua para pedir-nos uma
cesta básica. Nós sabemos o que é isso.

As nossas dificuldades não são as mesmas do Sul de Minas.
Uberlândia tem grandes investimentos. O meu Secretário de Esporte
foi visitar Uberlândia, que será sede do Jimi, e voltou apaixonado,
quase querendo ir morar lá. Mandaremos o nosso time de futebol
feminino participar do Jimi, em Uberlândia, e já estou com vergonha
só pelo que falou. Lá há tantos prédios e ginásios poliesportivos, e
temos apenas três quadras cobertas para praticar esportes.

A diferença faz com que aconteça essa briga que está sendo
apresentada aqui entre o Triângulo rico e a Minas Gerais pobre. Daqui
a pouco São Paulo vai querer ser independente do Brasil: “Eu sou o
maior Estado da América do Sul e não quero mais fazer parte do
Brasil”. Se fôssemos olhar por esse ângulo em que a minha dor é
maior que a do outro, Jesus Cristo não teria padecido o que padeceu.
Ele disse que veio para que todos tivessem vida e vida em
abundância. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.
O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, Srs. e Sras. Deputadas,

Prefeitos, Vereadores, lideranças, vivemos um momento importante
nesta Casa. Tenho certeza de que, pela primeira vez, a Assembléia
Legislativa de Minas Gerais fará justiça em relação às regiões mais
pobres de Minas Gerais.

Vimos aqui hoje alguns Prefeitos de cidades ricas se queixarem da
perda de algumas migalhas, como disseram, outros falaram da
questão do álcool, das usinas, em suas regiões, e nós, do Norte de
Minas, no Vale do Jequitinhonha, ainda reivindicamos poço artesiano,
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caminhão-pipa, estrada e ônibus escolares. E as Prefeituras que não
possuem nada, com ICMS quase zero, ainda têm de pagar o
combustível das Polícias Militar e Civil para o Estado, o aluguel da
casa do Juiz e do Promotor e o transporte escolar dos alunos do
Estado.

Vocês, das regiões mais ricas, podem ter certeza de que essas
migalhas farão uma diferença muito grande para todos os Municípios
do Norte de Minas, do Vale do Jequitinhonha e do Vale do Mucuri. Se
alguém aqui tem o direito e o dever de estar indignado, somos nós,
daquela região. O Norte de Minas, sim, poderia trazer uma faixa aqui,
hoje, pedindo independência. O Vale do Jequitinhonha e o do Mucuri
nunca foram respeitados por nenhum governo que passou por este
Estado. Todos os recursos foram destinados às regiões mais ricas, e
assim continua sendo. O carro que é produzido em Betim e que roda
no Norte de Minas é comprado com nosso dinheiro, portanto o ICMS
deveria ir para lá. A cidade de Betim, sozinha, arrecada mais ICMS
que todo o Noroeste, o Norte de Minas, os Vales do Jequitinhonha e
do Mucuri juntos, incluindo a cidade de Montes Claros. Essa é uma
aberração, uma discriminação e não pode continuar acontecendo.

Tenho certeza de que agora, depois de ver aquele cartaz, com o
apoio de mais de sessenta Deputados, vamos começar a fazer justiça
neste Estado, pois quem nasce no Norte de Minas também é mineiro,
e esse povo, assim como o do Jequitinhonha, não nasceu apenas
para subir em pau-de-arara para cortar cana no Triângulo e no interior
de São Paulo. Também temos dignidade e queremos que os recursos
do Estado, produzidos como um todo, sejam distribuídos com
igualdade, para que todos nós possamos sonhar com dias melhores.
Se melhorarmos as condições de vida do Norte de Minas e do
Jequitinhonha, melhoraremos as de Belo Horizonte, pois serão menos
pessoas nas periferias e nos hospitais. Precisamos de hospitais bons,
de saúde e de educação, em nossa região também. Tenho certeza de
que esta Casa fará sua parte aprovando este projeto. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Vereador Felipe Attiê, de
Uberlândia.

O Vereador Felipe Attiê - Deputado Dalmo Ribeiro Silva, na pessoa
de quem cumprimento toda a Mesa diretora; Deputado Dinis Pinheiro,
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autor do projeto; Deputados presentes e, em especial, Deputados Luiz
Humberto Carneiro, Zé Maia e Weliton Prado; estamos aqui, como 1º-
Secretário da Câmara Municipal de Uberlândia, designados por essa
Casa para retratar, como representantes diretos do povo da cidade
nessa Câmara, o sentimento da população.

Temos visto aqui as considerações feitas. O sentimento é algo
irracional, algo que vem do coração e da vontade, e o nosso
sentimento é de total revolta e indignação quando se fala em retirar
recursos das cidades de Uberlândia, Monte Alegre, Tupaciguara ou
qualquer outra do Triângulo Mineiro. Por quê? Porque temos
contribuído com Minas Gerais. Essa discussão é muito mesquinha. É
mesquinho jogar o Município de Uberlândia contra outro menor, pois
fomos um Município menor um dia. Uberlândia tem 119 anos. Está aí
a Deputada Ana Maria Resende, competente Deputada que foi à
nossa cidade defender este projeto de lei. Montes Claros tem 150
anos. Um dia, Uberlândia se chamou São Pedro de Uberabinha; um
dia fomos distrito de Uberaba. Não é à toa, que somos, hoje, a 3ª
cidade de Minas Gerais; trabalhamos muito para isso - o povo e as
elites de Uberlândia e do Triângulo Mineiro. Já demos bons presentes
ao Estado.

O Governador Rondon Pacheco, filho dessa terra, foi Governador de
Minas de 1970 a 1974. Abriu 479 empresas no Estado nesses quatro
anos, entre elas, a Fiat, a Usiminas e a Krupp. Ele foi um grande líder
deste Estado, filho de Uberlândia. Meu avô, Prefeito em 1946, elegeu-
o Deputado Estadual pela Assembléia de Minas Gerais.

Sr. Presidente, queremos respeito. Essa luta do rico contra o pobre
é muito medíocre, essa é uma política inferior. Uberlândia progrediu, e
outras cidades não, porque nunca pressupusemos distribuir miséria.
Precisamos encontrar uma forma de gerar renda e emprego.

Vocês estão discutindo aqui, na Assembléia, a distribuição de uma
pequena parcela de recurso de um imposto como se isso fosse mudar
a vida das pessoas de um pequeno Município. Elas continuarão se
mudando para Belo Horizonte, Betim, São Paulo, Juiz de Fora, para
as grandes cidades, engrossando a periferia atrás de saúde e
educação.

O que segura um cidadão na pequena cidade? Renda, emprego.
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Fazer pequenos projetos agrícolas para os pequenos Municípios, criar
fundo de financiamento agrícola, essa é a nossa proposta para
segurar as pessoas nos pequenos Municípios. Isso é muito
importante.

Eu entendo. A educação é o melhor combate contra o atraso, é a
melhor medida contra a ignorância. Somos pessoas civilizadas, vimos
a esta Casa com respeito, Deputado Dinis Pinheiro, mas não
podemos perder R$12.000.000,00 por ano na cidade de Uberlândia. O
projeto de V. Exa. apresenta incongruências: Belo Horizonte ganha
R$12.000.000,00; Juiz de Fora ganha R$2.500.000,00; Araxá perde
R$2.500.000,00; Uberaba perde R$6.000.000,00; Uberlândia perde
R$12.000.000,00; Planura, um pequeno Distrito de Uberaba, perde
R$750.000,00. Então, a Assembléia tem de ter responsabilidade com
relação ao que vai dizer.

Não podemos levar essa luta, do rico contra o pobre. Se os Estados
do Nordeste do País, Piauí, Acre, o Centro-Oeste e o Nordeste de
Minas se unirem no Congresso com esse mesmo discurso - “Minas
Gerais é o 2º Estado mais rico” -, ficará difícil, Deputado, muito difícil.

Acreditamos que é preciso criar renda e emprego, e não distribuir
miséria. Somos contra esse projeto na Câmara Municipal. Achamos
que ele precisa ser radicalmente modificado para melhorar a vida de
Minas Gerais. Essa é a nossa posição.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita à platéia a gentileza de
deixar o orador fazer a sua explanação. Em respeito, V. Exa. conta
com 1 minuto para concluir. Gostaria de pedir a todos a participação e
o silêncio para que o orador conclua.

O Vereador Felipe Attiê - Aceito essas vaias humildemente. Quero
pedir aos Deputados Luiz Humberto Carneiro, Zé Maia e Weliton
Prado, que teve 90 mil votos em Uberlândia é o Deputado mais votado
da cidade -, que se posicionem radicalmente contra esse projeto. É o
que a Câmara Municipal quer. Não aceitamos essa posição de perder
recurso. Parabéns, Deputados Luiz Humberto Carneiro e Zé Maia.
Que continuem a defender a nossa região. A emancipação é um
direito nosso. Infelizmente, o Newton Cardoso comprou os Deputados
Federais, e eles não permitiram que nos emancipássemos em 1988.
Isso o Irani não disse. Ele não contou que queríamos ter um Estado
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autônomo e independente, que queríamos fazer Minas Gerais
progredir.

O dia em que tivermos jeito de mandar representante de Uberlândia
para o Palácio da Liberdade, como Rondon Pacheco, vocês verão
como Minas crescerá, assim como cresceu de 1970 a 1974. Assim
repartiremos riqueza e prosperidade, o que o povo de Uberlândia e do
Triângulo querem e buscam: riqueza, trabalho e prosperidade. “Renda
e emprego” é o nosso lema no Triângulo. Vamos trabalhar. Deixem-
nos trabalhar, porque queremos fazer progredir Minas Gerais. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigado a V. Exa. Com a palavra, a Prefeita de
Ribeirão Vermelho, Ana Rosa Mendonça Lasmar.

A Prefeita Ana Rosa Mendonça Lasmar - Deputado Dinis Pinheiro,
demais Deputados da Mesa, Deputada Ana Maria, da Frente,
prezadas Prefeitas, prezados Prefeitos, lideranças aqui presentes;
como Presidente da Associação dos Municípios do Alto Rio Grande -
Amalg -, estamos aqui para trazer o apoio total e irrestrito ao Projeto
de Lei nº 637/2007, do Deputado Dinis Pinheiro.

Estamos aqui, Sras. Prefeitas e Srs. Prefeitos, representando não
apenas as nossas cidades, mas a maioria dos mineiros. Estamos aqui
lutando pela reforma tributária para que haja justiça social nos nossos
Municípios e em todo o Estado de Minas. Gostaria de fazer alusão à
declaração do Vereador que me antecedeu: temos que respeitar a
opinião de todos, mas estamos aqui lutando por essas migalhas que
farão muita diferença para nós, Prefeitos, que só administramos com a
calculadora na mão. Essas migalhas irão corresponder a cestas
básicas, leite para o nosso povo, a uma obra tão necessária para que
nossa comunidade possa crescer.

Gostaria de parabenizá-lo, Deputado Dinis Pinheiro, e todos os
Deputados e Deputadas que estão engajados nesta causa, porque é
preciso muita coragem para lutar em favor dos Municípios de pequeno
porte. Parabéns a todos os Deputados que têm a coragem de lutar por
nós, que nunca tivemos voz nem vez na Assembléia e que agora, com
a coragem de V. Exas., estamos fazendo aqui por representar os
Municípios que necessitam de ajuda. Pedimos a todos os Prefeitos e
Prefeitas que não assinaram o nosso manifesto que nos procurem e
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assinem, para que possamos enviá-lo ao Governador Aécio Neves.
Estamos unidos pela causa dos Municípios de pequeno porte. Muito
obrigada.

O Sr. Presidente - Muito obrigado. Com a palavra, o Prefeito Júlio
Maria de Souza, de Gonzaga.

O Prefeito Júlio Maria de Souza - Boa tarde, senhores e senhoras.
Quero cumprimentar a Mesa e o Deputado Dinis Pinheiro,
parabenizando-o pela atitude relativa a esse projeto. O Deputado Zé
Maia, no seu pronunciamento, mencionou que, em uma família de 10
filhos, um filho não pode tratar dos outros, que ele não dá conta disso.
Vou contar para vocês uma história. Perdi minha mãe aos 9 anos de
idade. Meu pai ficou louco varrido, a ponto de sair para dormir no mato
com todos os filhos pequenos. Todos nós dormíamos com ele no
mato. Em 1964, morávamos na roça, e não deu cana, não deu
banana, não deu feijão, não deu nada. A única coisa que deu foi uma
moita de inhame. Um rapaz que morava conosco plantou uma moita
de inhame numa manga de porco em que minha mãe criava capado.
Deu inhame igual cascalho. A família do Zé de Souza podia comer
inhame de manhã, à noite e de madrugada, sem sal e sem gordura.
Minha irmã, Maria José de Souza, que era menor de idade, trabalhou,
cuidou do meu pai e dos irmãos. Graças a Deus, hoje somos
independentes. Então quero deixar claro que não estamos falando
aqui nem de rico nem de pobre. Viemos aqui para falar sobre o ser
humano. Todos nós, mineiros, brasileiros, somos seres humanos.

Falamos de uma pequena migalha para Uberlândia. Perdoa-me,
Pietro do meu coração; eu te respeito demais, você sabe que eu te
amo, mas falamos de uma quantia que representa uma migalha para
essas cidades. Gonzaga é uma cidade pequena, de 6 mil habitantes,
que receberá R$8.000,00 por mês. Quero dizer para vocês, meus
caros amigos, que isso, bem administrado, faz uma grande diferença.
Vocês não sabem o que é não ter um remédio em casa, não ter o que
comer, não ter dinheiro para pagar um médico, não ter um carro para
socorrer um doente.

Vocês me perdoem, mas precisam, às vezes, visitar as favelas, etc.,
para ver a situação, porque, pelo que estamos ouvindo aqui, vocês
não sabem, na realidade, o que é pobreza. Perdoem-me, vocês não
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têm culpa de eu ter nascido num berço pobre; mas nasci num berço
de respeito a todos. Precisamos administrar os nossos Municípios
com amor, carinho e berço.

Deputado Dinis Pinheiro, você tem uma estrela do seu lado, Deus
está ao seu lado e do lado desse projeto. Certamente seremos
vencedores, porque necessitamos dessa pequena migalha para
ajudar o nosso povo humilde, que está precisando. Que Deus
abençoe a todos.

O Sr. Presidente - Com a palavra, Geraldo Resende, Prefeito de
Itumirim.

O Prefeito Geraldo Resende - Prezados Deputados Dalmo Ribeiro
Silva, que preside esta reunião, e Dinis Pinheiro, autor desse brilhante
projeto. Gostaria de pedir a todos os Prefeitos das cidades pequenas
e sofridas uma salva de palmas de apoio ao Deputado Dinis Pinheiro.

Prezados colegas Prefeitos, meu nome é Geraldo Resende, sou
Prefeito de uma cidade pequena do Sul de Minas, chamada Itumirim,
próxima à cidade-pólo de Lavras. Fiz uma proposta, que foi
apresentada em Divinópolis, no dia 24 de setembro. Não tenho
dúvida, Sr. Presidente, de que esse projeto será aprovado, até mesmo
porque aquela lista diz isso. Não acredito que acontecerá na
Assembléia Legislativa de Minas Gerais o que aconteceu no Senado.
Quando é voto aberto, aparece uma coisa; quando é secreto, os votos
caem. Tenho certeza de que o ICMS Solidário será aprovado. Já
estou pensando lá na frente, Deputado Dinis Pinheiro, na
redistribuição desse dinheiro, na redistribuição do ICMS Solidário.

Vivo uma situação diferente no Sul de Minas. A minha cidade é
atípica, diferente de toda cidade do Vale do Jequitinhonha, do Mucuri
e do Norte de Minas. Tenho dois Distritos, nos quais há escolas
estaduais e municipal, posto de saúde, destacamento policial, tudo
que uma cidade de pequeno porte tem. Na verdade, tenho recurso de
uma cidade pequena, mas administro três.

A minha proposta, Sr. Presidente, Deputado Dinis Pinheiro e
Deputada Ana Maria Resende, que tive o prazer de conhecer em São
João del-Rei, é que os Municípios que tenham Distritos, onde há toda
uma estrutura de uma cidade pequena, com posto de saúde, escola,
praça pública, destacamento policial, já tenham a percepção da renda
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“per capita” em dobro, relativo à população do Distrito, porque é difícil
demais para nós, das cidades pequenas e pobres, ainda administrar e
dividir o dinheiro com os Distritos. Como Prefeitos, não podemos
esquecer-nos desses Distritos, onde há problemas, como na sede.
Está ficando cada vez mais insuportável e inadministrável essa
situação.

Penso na frente. Tenho certeza e acredito na aprovação, e já peço a
todos os Prefeitos de cidades que possuem Distritos que conversem
com seus Deputados para renovarem e fazerem uma mudança nessa
lei, pedindo mais dinheiro para os Municípios com Distritos. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Obrigado a V. Exa. Com a palavra, a Deputada
Rosângela Reis.

A Deputada Rosângela Reis - Quero saudar o Presidente Dalmo
Ribeiro Silva, assim como os Deputados, Deputadas, Prefeitos,
Prefeitas, Vereadores, Vereadoras e lideranças comunitárias aqui
presentes. Gostaria de saudar, em especial, o nosso caríssimo
Deputado Dinis Pinheiro pela iniciativa desse projeto de lei, de tão
fundamental importância, que discute uma reforma tributária em Minas
Gerais, Estado que todos nós desta Casa defendemos. Tenho a
certeza de que nós procuramos defender todos os Municípios, região
por região.

Caríssimo Deputado, nessa sua maratona, com muita bravura e
coragem, foram realizadas várias audiências nas microrregiões e
macrorregiões do nosso Estado, onde ele foi discutido. V. Exa. traz
essa discussão, de tão fundamental importância, para esta Casa, foro
de debates e que apresenta o sentimento e as necessidades, a fim de
sanarmos todas as dúvidas e dificuldades enfrentadas tanto pelos
Municípios que perdem quanto pelos que ganham. Nesta lista, há uma
relação de Municípios que ganham. Mas também há os que perdem
até 50% da renda. Como administrarão imediatamente o seu
orçamento levando-se em consideração as várias necessidades?

Há 11 anos trabalho numa área social na minha região, o Leste de
Minas, onde se concentram grandes empresas como a Cenibra, em
Ipatinga. Está aqui o meu caro Prefeito, Presidente da Associação dos
Municípios do Vale do Aço. Na nossa região, há Municípios que
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ganharão e outros que perderão. Defendemos distribuição igualitária,
qualidade de vida e grandes projetos sociais para os Municípios. É
aqui que estamos cumprindo a nossa missão, como representante
legítima do povo. É de lá que saí, e com trabalho. Foi com trabalho
que vim para esta Casa. Não sou representante de empresa, de
Prefeitos e de Municípios, que, às vezes, me apoiaram diretamente.
Não tenho essa representação, mas, sim, a popular. Por meio desse
trabalho, estou aqui defendendo todo o Estado. Espero que esse
projeto venha a melhorar com as sugestões. Precisamos discuti-lo
aqui, pois sabemos que há Municípios que terão dificuldade, perderão
muito e não conseguirão gerir a sua receita.

Vivemos na região metropolitana, única região metropolitana do
interior no Brasil. Lá se concentram também grandes problemas e
dificuldades na área social. Há mais de 30 Municípios que vivem
nesse entorno e de lá usufruem desses Municípios maiores. Tenho
um carinho especial com a nossa região e espero que essa
distribuição seja feita de maneira equânime e igualitária. Além disso,
que haja um desenvolvimento sustentável integrado nas áreas
ambiental, social, da saúde e da educação para aquela região, caso
contrário, sabemos que gerará grandes problemas, como em Ribeirão
das Neves, onde não há mais como resolvê-los.

Sr. Presidente, finalizando, quero deixar o meu clamor e o daquela
região para que revejam e melhorem, com emendas, esse projeto, tão
importante para Minas Gerais. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Prefeito de Ladainha, Aécio dos
Santos.

O Prefeito Aécio dos Santos - Boa-tarde a todos. Meu caro
Presidente; meu caro Deputado Dinis Pinheiro, em cuja pessoa
cumprimentos os demais Deputados; Srs. Vereadores; lideranças,
este é um momento importante na história política do Estado. Há
pessoas, como você, Dinis Pinheiro, que têm coragem de assumir, de
pôr a cara para defender o Estado de Minas Gerais.

A nossa região é pobre e será beneficiada com R$20.000,00. Pode
ser migalha para o Triângulo, mas para minha cidade representa
muito.

Sou Presidente da Associação do Vale do Mucuri, que congrega 23
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cidades que serão beneficiadas. Acredito que agora chegou a nossa
vez. O Vereador disse que, na época de Rondon Pacheco, o Triângulo
foi beneficiado. Na época do Dinis Pinheiro e do Governador Aécio
Neves os Vales do Mucuri e do Jequitinhonha serão beneficiados.
Chegou, sim, a nossa vez.

Quem é rico não conhece as dificuldades dos pobres. Quem não
conhece essas cidades não sabe disso. O Deputado Dinis Pinheiro
conhece a nossa cidade, bem como o Governador Aécio Neves, que
já esteve em nossa cidade. Quando era Deputado Federal, andou
pelas ruas e visitou os Distritos. O Dinis Pinheiro vai ao meu Distrito e
conhece a minha cidade. Sim, esse realmente sabe das nossas
dificuldades e da necessidade de um povo pobre.

Então, meus senhores, minhas senhoras, meus Deputados, faço um
apelo em nome de 23 Prefeitos do Vale do Mucuri: que procurem
votar ainda este ano esse grande projeto.

Dinis, você será perpetuado na história política do Estado de Minas
Gerais porque teve coragem de enfrentar os ricos. Os pobres não têm
vez nem a palavra. Está tendo, agora, a oportunidade de defender
uma justa causa para os nossos Municípios. É isso, Dinis Pinheiro.
Acredito em você, na sua capacidade. Quem sabe um dia você estará
à frente deste Estado para fazer essa Minas Gerais que tanto
sonhamos? Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Gláucia Brandão.
A Deputada Gláucia Brandão - Sr. Presidente, Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, por cujo intermédio cumprimento a todos os Deputados
presentes. Faço uma menção especial ao Deputado Dinis Pinheiro,
autor desse projeto tão importante que promove justiça social e
tributária em Minas Gerais. Parabenizo a nossa querida amiga Ana
Maria Resende, Presidente da frente parlamentar que é uma iniciativa
importante e que contou com a assinatura de 61 Deputados desta
Casa, que têm compromisso com uma Minas Gerais justa, mais
solidária e mais humana.

Esses 12 fóruns, mais os dois extraordinários, permitiram que Minas
Gerais conhecesse esse projeto, que o debatesse e o aprimorasse
com sugestões. Tenho certeza de que a Casa trabalhará e
consolidará os dados de forma que tenhamos um projeto cada vez



445

melhor e que realmente retrate as demandas dos cidadãos de Minas
Gerais. Isso é que é importante.

Sou de Ribeirão das Neves, a cidade com a menor renda “per
capita” no Estado, com R$2,88. Gostaria de pedir aqui a compreensão
das pessoas que têm uma renda “per capita” acima de R$50,00 ou de
R$70,00. A Deputada Ana Maria Resende disse que há Municípios
com renda “per capita” de até R$220,00.

Gostaria de falar um pouquinho de Ribeirão das Neves, a fim de que
vocês compreendam a dificuldade do Prefeito Wallace e da Vice-
Prefeita Bárbara, que aqui está.

Agradeço a presença da comunidade de Ribeirão das Neves e de
Ibirité, dos Vereadores que aqui estiveram, bem como dos Prefeitos
que conhecem as necessidades de uma cidade que tem um ICMS
muito baixo, como é o caso da nossa.

Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, somos 350 mil
habitantes e enfrentamos dificuldades de toda natureza. Das nossas
ruas, 60% ainda são de terra, o que dificulta a administração pública.
Das nossas casas, 50% não têm esgoto sanitário. Como um Prefeito
com uma renda de R$930.000,00 de ICMS por mês pode administrar
uma cidade como essa?

Ribeirão das Neves, com os outros 762 Municípios, é a favor da
aprovação desse projeto, que trará mais dignidade a todos os
cidadãos mineiros. Compreendo as dificuldades das cidades que
deixarão de ganhar - não digo perder -, mas é exatamente por isso
que o projeto recebeu o nome de ICMS Solidário. Esperamos
solidariedade daqueles que têm muito, que conseguiram obter o
desenvolvimento, que já estão na frente. Nós, que estamos em fase
inicial de desenvolvimento, precisamos de vocês, necessitamos do
compromisso, da solidariedade, do respeito e do apoio de todos para
nos desenvolvermos. Sabemos que o percentual de 4,68% não
resolverá o problema, mas fará muita diferença para os Municípios de
renda “per capita” baixa.

Venho aqui para solidarizar-me com todos vocês e para parabenizar
o Deputado Dinis Pinheiro pelo trabalho incansável, como também a
Deputada Ana Maria Resende. Agradeço também ao nosso
Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, a realização desse fórum,
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visando à interiorização da discussão e à democratização desse
projeto para que este possa representar, verdadeiramente, o
sentimento e as demandas do povo de Minas Gerais.

Deixo o meu apoio irrestrito ao projeto, que queremos aprimorar.
Contamos com a sugestão de todos os senhores para que esse
projeto seja mais justo. O ideal seria aprovarmos um projeto capaz de
fazer com que as cidades nada perdessem. Vamos trabalhar para
aprimorar o projeto, para que tenha aprovação unânime.

Esperamos que todos saiam ganhando, pois, assim, o povo será
beneficiado. Parabenizo o Deputado Dinis Pinheiro, a Deputada Ana
Maria Resende, a Assembléia e todos os presentes, que estão dando
exemplo de cidadania. Muito obrigada a todos.

O Sr. Presidente - Obrigado, Deputada. Com a palavra, o Deputado
Doutor Rinaldo.

O Deputado Doutor Rinaldo - Caro Presidente, senhores e senhoras,
é um prazer participar desta reunião. Estou aqui desde o início das
discussões ouvindo vários Prefeitos, que fizeram uso da tribuna para
falar da satisfação ou da decepção pelo projeto do ICMS solidário.

Após ouvirmos tantos Prefeitos e Prefeitas, ficamos mais satisfeitos
ainda por termos assinado a Frente Parlamentar em Defesa do ICMS
Solidário. Percebemos que, com isso, Minas está ganhando. E, se
Minas está ganhando, todos os Municípios ganham. Se Minas ganha,
ganha o Triângulo, o Norte, o Sul. Eu, que faço parte da região
Centro-Oeste, onde há Municípios com boas condições financeiras e
outros com condições ruins, vejo que o projeto é muito bom, motivo
pelo qual tenho de parabenizar o nosso companheiro, Deputado Dinis
Pinheiro, pois a iniciativa fará justiça aos Municípios. Foi muito bom e
emocionante ouvirmos o Prefeito de Padre Paraíso. Após essa fala,
ficamos mais satisfeitos ainda por assinarmos a Frente Parlamentar a
favor da aprovação do projeto do ICMS Solidário.

Todavia, infelizmente, há pequenas injustiças. No Centro-Oeste, há
um Município, pequeno e muito pobre, São Sebastião do Oeste, que
está perdendo mais de 20%. No entanto, temos certeza de que as
pequenas falhas desse projeto serão corrigidas por emendas. Os
grandes e ricos Municípios - não direi que perderão - deixarão de
ganhar. Na verdade, até ganharão, porque o seu vizinho, o Município
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pobre, estará ganhando. Com isso, haverá a tranqüilidade de se viver
em uma cidade rica, tendo, como vizinho, um Município pobre, em
melhores condições.

Temos a certeza de que terão mais segurança. Haverá mais
pessoas em melhores condições para trabalhar, visto que terão
alimentação, escolaridade e profissão melhores. Então, todo o Estado
de Minas Gerais ganhará com isso. Teremos, sim, algumas emendas
para corrigir pequenas falhas. No entanto, o projeto é muito bom; com
ele, Minas ganhará, avançará. Obrigado, Presidente. Obrigado,
Deputado Dinis Pinheiro, por esse projeto.

O Sr. Presidente - Obrigado, Doutor Rinaldo. Com a palavra, o
Prefeito Odelmo Leão, de Uberlândia.

O Prefeito Odelmo Leão - Sr. Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro
Silva; Deputado Dinis Pinheiro, autor do projeto; Srs. Deputados; Sras.
Deputadas; Srs. Prefeitos; Sras. Prefeitas; Vereadores e Vereadoras;
lideranças mineiras, caro Dalmo Ribeiro Silva, vim para a Assembléia
Legislativa nesta tarde imbuído da idéia de se fazer uma discussão de
alto nível. Não estou aqui para discutir a questão do pequeno ou do
maior, mas, sim, para debater um projeto em que há interesse de todo
o Estado de Minas Gerais.

Se V. Exa. perguntar-me qual é a posição da nossa região, vou
afirmar-lhe que é clara: somos contrários. Temos de dizer por que nos
posicionamos dessa forma. Na nossa avaliação, caro Deputado Dinis
Pinheiro, a nossa discussão deveria ser outra. Hoje, o que temos no
nosso país é um regime federativo concentrado no governo federal,
que coloca os Municípios a serviço da população, sem nada a
oferecer-lhes. Esta é a grande discussão que temos de fazer aqui.

Nós, pequenos ou grandes, somos os geradores de impostos,
emprego e renda deste país, mas ficamos concentrados no governo
federal, que, até hoje, não acenou para nós de forma clara. Vou citar
alguns exemplos. A cidade de Uberlândia tem seus sacrifícios? Sim,
assim como os tem toda a região do Triângulo Mineiro. Lá há favelas,
pessoas menos favorecidas, sem habitação, bairros sem saneamento.

Vejamos o que acontece quando buscamos o apoio do governo
federal em programas como o PAC, por exemplo. Uberlândia recebeu
apoio para fazer o saneamento do Bairro Morumbi, mas isso veio
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depois de 15 anos. Sabem como se deu esse apoio? Em forma de
empréstimo oriundo da caderneta de poupança. Assim sendo, a nossa
população terá de pagá-lo. Buscamos o apoio do governo federal para
a habitação da nossa população, pois há uma deficiência de 14 mil
casas. Conseguimos algo também oriundo da caderneta de poupança.
Nesse caso, o Município entra com o terreno, com o saneamento, com
a água e com a luz. O governo federal concede ao trabalhador um
empréstimo, mas, depois, ele terá de devolvê-lo.

O que temos de discutir é a concentração de renda e de impostos
deste país, fato que leva os Municípios mineiros e brasileiros a pedir
favor com chapéu. Deveríamos dispor de uma política inversa,
segundo a qual os Municípios deveriam ter recursos para atender à
sua população, evitando, assim, a necessidade de se fazer esta
discussão hoje.

Portanto, caros Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Dinis Pinheiro,
entendo que esta é a grande discussão que este país tem de fazer.
Ou seja, temos de discutir um novo pacto federativo a fim de
garantirmos aos Municípios brasileiros condições para darem
dignidade à sua população, evitando, assim, que um Município seja
posto contra o outro. Não é isso o que viemos fazer hoje aqui.

Ao contrário, quero dizer, meu caro Deputado Dinis Pinheiro, que
fico preocupado. Quando elaboramos o nosso PPA, a nossa LDB e o
nosso orçamento, temos a Lei Federal nº 101, Lei de
Responsabilidade Fiscal, que imputa ao administrador público apontar
outra receita onde ele corta uma receita. Pergunto: relativamente aos
Municípios que têm receitas cortadas, como eles poderão cumprir
essa lei, que veio para ficar e é boa? Portanto, o Triângulo Mineiro
não veio aqui para dizer que é grande nem pequeno, mas para dizer
que, na nossa avaliação, o foco da discussão deve ser outro. Essa
discussão e essa proposta como fundo é uma proposta também
inviável porque nós, legisladores,...

O Sr. Presidente - A Presidência solicita às galerias a gentileza de
fazer silêncio para que possamos ouvir o orador, pois o tempo dele
está sendo cronometrado.

O Prefeito Odelmo Leão - Meu caro, Presidente, vou encerrar.
Quero deixar posições claras para que sirvam ao debate. Quando se
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propõe a criação de um fundo, temos de entender obviamente que
não podemos propor ao Executivo despesas. Isso é uma coisa que
estão tentando fazer de forma política, e politiqueira, que, aliás, não
servirá para nada.

Portanto, com muita dignidade e tranqüilidade, quero dizer a todos
os presentes que fui Deputado Federal por Minas Gerais, por quatro
mandatos, e trabalhei por todas a Minas Gerais com muito orgulho.
Quero dizer que, como Prefeito da cidade de Uberlândia, estou aqui
para ter a minha posição clara. O que não se pode ter na vida pública
é posições dúbias, que não são transparentes. Essa, se assim me
permitem os meus caros colegas Prefeitos, é a posição do Triângulo
Mineiro. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigado a V. Exa. Com a palavra, o Deputado
Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura - Cumprimento as autoridades, os
Deputados, as Deputadas, os Prefeitos, as Prefeitas, os Vereadores e
as Vereadoras, na pessoa da autoridade mais importante aqui, hoje,
que é o povo de Minas Gerais. Quero dizer, caros amigos e amigas,
que o que nos une é muito maior que aquilo que nos divide. Minas
Gerais hoje, unida, tem um grande desafio: a luta pelo pacto
federativo e pela reforma tributária em Brasília. Minas, nessa batalha,
não pode se dividir. Não pode se dividir entre irmãos. O pacto
federativo e a reforma tributária são essenciais.

Precisamos rediscutir, por exemplo, o prejuízo que os Municípios
produtores tiveram pela aplicação da famigerada Lei Kandir, que
desonera as exportações. E os Municípios sofrem com isso.
Precisamos rediscutir, por exemplo, a contribuição financeira sobre a
extração mineral, que hoje tem levado as riquezas minerais de Minas
Gerais e deixado no nosso Estado a pobreza e os buracos nas nossas
montanhas. Essa precisa ser a unidade de Minas Gerais, e não
podemos cair aqui em falsas divergências ou polêmicas. O estudo do
Instituto Brasileiro de Administração Municipal mostra que, dos 853
Municípios mineiros, 853 têm uma arrecadação inferior aos seus
gastos e a suas demandas.

O que precisamos é aumentar a arrecadação dos 853 Municípios. E
é para isso que precisamos fazer o pacto federativo e a reforma



450

tributária, essenciais neste momento.
Quero dizer a vocês, meus amigos, que a dificuldade hoje é muito

grande. Não posso vir a esta tribuna e cair na falsa polêmica: “Ah,
mas o Deputado Carlin Moura é de Contagem, cidade que vai perder;
ah, o Deputado Carlin Moura foi bem votado em Belo Oriente, cidade
que vai perder”. Esse não é o debate, meus amigos. Quero dizer a
vocês que quem mora em Contagem e Belo Oriente são mineiros. Lá
há gente do Jequitinhonha, do Mucuri, do Triângulo, do Vale do Rio
Doce. E povo é sempre povo; e gente é sempre povo. Não podemos
criar essa falsa polêmica. Temos de aumentar a arrecadação de todos
os Municípios. Discurso contrário a isso não passa de mera
demagogia. É isso o que precisamos discutir.

Para concluir, parabenizo o Deputado Dinis Pinheiro e a Assembléia
Legislativa pela realização dessas conferências, das audiências
públicas em todos os rincões de Minas Gerais. Deixo uma sugestão:
quem sabe o Governador Aécio Neves não usa esse bom exemplo e
faz audiências públicas em todos os rincões de Minas, para ajudarmos
a definir a distribuição dos 75% de ICMS? Isso interessa a todos nós.
Esse percentual não deve ser distribuído apenas na base da
canetada, nos gabinetes. Está na hora de Minas exigir um orçamento
participativo, para que possamos, juntamente com todo o povo do Sul,
Norte, Leste e Oeste, discutir os 75% do ICMS. Essa, sim, é a riqueza
que não está sendo distribuída.

Vocês estão de parabéns pela importante participação. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigado, Deputado Carlin Moura. Com a palavra,
o Deputado Lafayette de Andrada.

O Deputado Lafayette de Andrada - Caro Presidente, Deputado
Dalmo; ilustre Deputado Dinis Pinheiro, autor do projeto; nobres
Deputados que compõem a Mesa; Prefeitos e Prefeitas; Vereadores.

Serei breve. Sou de uma região, a Zona da Mata, onde a grande
maioria dos Municípios, com a aprovação desse projeto, seriam
contemplados com aumento em sua arrecadação. Tenho a obrigação,
em homenagem aos mineiros que me apoiaram e votaram em mim,
de votar a favor desse projeto. Faço uma observação, não contra ou a
favor dele. Quero refletir sobre a realidade dos Municípios brasileiros,
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sobretudo os mineiros.
Não existe Município rico em Minas Gerais; não existe Município rico

no Brasil. Se olharmos os maiores, aqueles que têm a maior
arrecadação, veremos que sua renda “per capita” de R$80,00 é
considerada altíssima, em comparação com aqueles que têm uma
renda baixíssima, de R$14,00 ou R$15,00. Isso está errado. O que
existe no Brasil hoje é uma cegueira do governo federal, para
esmagar os Municípios; e é isso que não podemos aceitar.

Os Municípios do País ficam com cerca de 15% da arrecadação
total. As riquezas do País são distribuídas para quase 6 mil
Municípios, à ordem de 15%. Cerca de 25% da riqueza nacional são
repartidos entre os Estados. E sessenta e tantos por cento são
concentrados na mão do governo federal, que fica exigindo dos
Municípios contrapartidas para obras, para educação, para transporte,
empurrando goela abaixo percentuais mínimos que devem ser gastos
com isso ou aquilo. Ele exige dos Municípios que façam isso ou
aquilo. E ele não faz nada para esses Municípios. Os Prefeitos estão
há quanto tempo com o pires na mão? Essa palavra é a verdade, por
mais chula que seja. Os Municípios estão pedindo ao governo federal
1% do FTN. Há quanto tempo o governo federal está prometendo
isso?

Não podemos admitir que o governo federal, como nos últimos dez
anos, continue criando novas contribuições. Qual o objetivo disso?
Não repartir com os Municípios. A Constituição é muito clara. Os
impostos arrecadados do governo federal têm de ser repartidos entre
União, Estados e Municípios. O que o governo federal faz? Cria uma
contribuição que nada mais é do que um imposto com nome diferente.
E diz que contribuição não precisa ser dividida com Estados e
Municípios.

Quando foi votada a Constituição Federal de 1988, os impostos
eram o dobro das contribuições, em termos de valores. Hoje, as
contribuições são maiores que os impostos. As contribuições ficam
todas na goela do governo federal.

Quero parabenizar o Deputado Dinis Pinheiro por ter proposto esta
discussão. Não sei se esse é o melhor caminho. O fato é que do jeito
como está não pode continuar. Será que a receita para consertar será
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ICMS Solidário? É uma boa idéia. O Deputado Dinis Pinheiro foi
corajoso, pois trouxe uma proposta, apresentou uma alternativa. Não
sei se é melhor ou pior, mas temos de discutir, temos de propor
soluções, porque os Municípios estão à míngua e à míngua não
podem ficar. Temos de bater no governo federal, que engole mais de
60% da arrecadação e sem dividir com os Municípios, exigindo deles
obrigações que não cumpre.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero parabenizar o Deputado Dinis
Pinheiro e todos que estão aqui debatendo, porque estão mostrando a
insatisfação dos Municípios com a realidade nacional. Essa
insatisfação é nossa também.

Quero parabenizar, mais uma vez, o Deputado Dinis Pinheiro, que
teve a coragem de expor essa ferida, que teve a coragem de trazer
aqui esse problema. Esperamos que todos nós, parlamentares,
Vereadores, Prefeitos, Vereadores públicos sérios, acima das
questiúnculas pequenas, possamos debater esse problema. Oxalá
possamos encontrar uma solução que satisfaça os Municípios de
nosso país, sobretudo os de Minas Gerais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dinis Pinheiro, autor
do projeto que estamos discutindo.

O Deputado Dinis Pinheiro - Entendo que não havia necessidade de
eu falar outra vez, pois o fiz mais cedo. Não vou esbravejar,
radicalizar. Minha formação moral não me permite o caminho da
chantagem e solicitar a independência do Jequitinhonha, do Mucuri,
do Norte de Minas ou até mesmo dessas 762 cidades, que poderiam
formatar um novo Estado. Nossas manifestações sempre foram e
continuaram sendo alicerçadas no bom-senso, na razão, nos
números, na vivência, no desprendimento e no espírito humanitário.

Entendo que esses instrumentos são dos fracos, dos frágeis de
argumentos, que não conseguem externar com clareza e razão suas
manifestações. É um prazer para este Deputado, que muito cedo
chegou à Casa dos mineiros, participar deste momento precioso e
elevado desta augusta Casa. Permitam-me não citar os nomes de
tantos que falaram com propriedade e de tantos que falaram sem
razão.

É um prazer para este modesto e humilde Deputado debater de
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forma elevada e qualificada com um homem que é a grandeza de
Minas e tem uma trajetória política admirável. Um homem que foi
Deputado por anos e anos e que, com sabedoria, capacidade e luz
divina, tem a felicidade de administrar a cidade de Uberlândia. V. Exa.
sempre foi e será referência para o Dinis Pinheiro, filho da humilde
Ibirité. E certamente será referência para esta Assembléia Legislativa,
constituída de 77 Deputados e Deputadas que têm um espírito
altaneiro e visão de futuro, cujas ações são permeadas de altivez.
Estarei ao seu lado, nobre e eterno Deputado Odelmo Leão, da
mesma forma que estarei ao lado dos Deputados e Prefeitos quando
se falar com propriedade da revisão do pacto federativo. Contem com
meu apoio, minhas mãos, meu trabalho, meu suor e minha dedicação.

O Governador Aécio Neves foi muito sábio e está empunhando com
brilhantismo a necessidade da revisão do pacto federativo. É
inaceitável, ilustre Odelmo, que 70% dos recursos se encontrem
concentrados nas mãos do governo federal, que 20% fiquem nas
mãos dos Estados e que minguados e escassos 10% fiquem nas
mãos dos grandes obreiros e benfeitores, dos heróis dos mineiros,
nossos queridos Vereadores e Prefeitos. Esta é uma ação que deve
ser realizada com galhardia, destemor e espírito aguerrido.

Mas, ilustre Deputado Getúlio, isso não serve de subterfúgio para
que não façamos, de forma exemplar, o dever de casa na nossa
residência, na nossa paróquia, no nosso seio familiar, até porque
entendo que o belo exemplo deve ser externado a partir da nossa
casa, da nossa vida doméstica.

Ilustre Deputado Luiz Humberto, a Assembléia Legislativa haverá,
sim, de dar a sua contribuição valiosa e valorosa, porque essa é uma
que deve ser realizada simultaneamente à ação externada e
manifestada pelo Deputado Odelmo, atual Prefeito, e por alguns que
me antecederam. Essa é uma ação importante e preciosa. Duas
ações simultâneas, sendo uma no âmbito federal.

Ora, amigos, se algo está errado na nossa casa, se algo não anda
bem, vamos nos aquietar, silenciar, cruzar os braços e deixar que
outro venha fazer por nós? É contraditório, equívoco, ledo engano,
pura heresia. É por isso que, já com a experiência de quatro mandatos
de Deputado, por generosidade dos mineiros e bondade do Pai
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Celestial, insisto. A cada dia que passa e que visito Minas Gerais e as
cidades mais pobres, carentes e menos favorecidas, minha
consciência se fortalece de que este caminho é merecedor de crédito
pela maior parte dos Deputados e Deputadas desta Casa.

Jamais buscarei unanimidade; jamais pleitearei que todos os
Deputados, Prefeitos e Vereadores manifestem-se favoravelmente à
nossa proposta. Seria menosprezar a sabedoria dos Deputados e
Deputadas desta Casa, diminuir a grandeza dos Prefeitos, Prefeitas,
dos Vereadores, dos nossos líderes políticos. O projeto aí está,
alcançando 762 cidades, e, com a emenda valiosa do Deputado
Dalmo, 792. Os números são claros e simbolizam, de forma muito
evidente, uma clara e imperiosa necessidade de revisão do cenário
que aí se encontra, que está beneficiando uma minoria em detrimento
de uma grande maioria.

A Constituição Federal determina, como falei mais cedo, que 75%
sejam distribuídos de acordo com o VAF - em Minas, distribuem-se
75% mais 4,6%. Não é preciso aprovar-se o ICMS Solidário, não.
Faço um desafio a quem quer que seja, do técnico mais estudioso de
Minas Gerais ao Prefeito mais sábio da nossa Minas: que apresente
um projeto ou uma emenda que tenha um alcance social maior do que
o ICMS Solidário. Apresente, que terei humildade cristã para acolher
as sugestões que porventura tiverem amplitude e abrangência ainda
mais expressivas. É só apresentar, sugerir e oferecer, que esta mão
humilde terá a oportunidade de acolher, com grandeza, visão e
elevado espírito, esse aperfeiçoamento que porventura seja
externado.

Mais de cem emendas já foram apresentadas; muitas delas
certamente serão inseridas nesse projeto. Quero reafirmar aos
Prefeitos e Prefeitas que outros Estados já fizeram essa distribuição
há anos, mas a Assembléia Legislativa - e tenho de destacar a riqueza
do processo democrático - ainda não teve a condição necessária e
adequada para fazer essa mudança justa e cristã.

Minas, como falei, são muitas, mas fico observando, queridos
Deputados e Deputadas, algumas coisas que nos deixam bastante
estupefatos e estarrecidos. Todos somos filhos de Deus, mas o atual
sistema fere duramente dois princípios. Um é o princípio constitucional
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de que todos são iguais perante a lei. Onde está essa igualdade
perante a lei? Um morador de Araporã recebe R$200,00 por mês; já
um morador de Novo Cruzeiro, Ladainha, Ribeirão das Neves ou
Montes Claros recebe R$3,00 por mês. O morador de Araporã é mais
íntegro do que o morador de Caraí ou de Paraíso? É mais honrado do
que um filho de Ribeirão das Neves? Isso é errado, um grande
equívoco. O outro é o princípio cristão de que todos são filhos de
Deus.

É por isso que, com a consciência tranqüila, as mãos limpas e o
coração aberto, reapresentei mais uma vez esse projeto de lei. Espero
que o desprendimento, a solidariedade e a luz divina pautem as ações
desses Prefeitos que ora lamentam a possível perda, embora esses
recursos já devessem ter sido distribuídos - lamentavelmente ainda
não foram direcionados para os Municípios pobres.

Sou totalmente favorável a V. Exa., Prefeito Odelmo, quando, com
muita propriedade, fala que o fundo é heresia, totalmente improvável,
caminho infundado. É verdade. Temos de ter clareza nas palavras e
nas ações. Temos de ter hombridade. Em primeiro lugar, fundo é
competência do Executivo. E isso aqui é um dever da Casa, da
Assembléia, dos 77 Deputados. Nada de Executivo Estadual ou de
Executivo Federal.

Em segundo lugar, não existe mágica quando se fala em fundo. Se
porventura existisse essa possibilidade por parte do Executivo
Estadual ou do Federal, alguém, no final, ficaria comprometido
porque, se existe um fundo, este é constituído de dinheiro. E aí, em
algum lugar seria comprometida a construção de escola; em algum
lugar se iria deixar de fazer asfalto; algum lugar deixaria de comprar
remédio; algum lugar deixaria de adquirir ambulância; e por aí afora.
Ledo engano. Proposta irresponsável, infundada, não revestida de
credibilidade.

Por isso, Sras. e Srs. Deputados, queridos Prefeitos, Prefeitas,
Vereadores, nesta oportunidade rica da minha vida e preciosa da
Assembléia Legislativa, quero manifestar o meu carinho e apreço a
todos vocês: àqueles que se apresentaram favoravelmente ao projeto
e àqueles que, de forma respeitosa, vieram aqui demonstrar o seu
contraponto, a sua opinião inversa à nossa. É dessa forma, com esses
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debates, com esses embates democráticos, que teremos a
oportunidade de construir uma Minas melhor, mais próspera e feliz.

Foi muito bom caminhar por Minas Gerais, ouvir o sentimento dos
mineiros, debater com os Deputados e com as Deputadas que aqui se
apresentaram e fazer parte da Frente Parlamentar que hoje conta com
o apoio de 61 Deputados e Deputadas. Tenho certeza de que,
independentemente do desfecho desse nosso movimento, do reinício
dessa nossa cruzada pela solidariedade, saio daqui fortalecido, e a
Assembléia Legislativa também sai mais pujante, feliz e próspera,
porque está interiorizando suas ações. Isso ocorre até por
determinação desse notável Presidente da Assembléia Legislativa,
Deputado Alberto Pinto Coelho, que, com muita sabedoria, muito
dinamismo, muito talento e muita capacidade, vem administrando esta
augusta Casa dos mineiros e foi o grande responsável pela
implementação do “Fórum Técnico ICMS Solidário”.

Acredito na capacidade e sabedoria desta Casa. Acredito na
sabedoria, capacidade e visão administrativa do Governador Aécio
Neves, mas reitero aos Prefeitos e às Prefeitas: esse atual sistema é
perverso e desumano. É inaceitável que um Município como Betim
tenha uma receita superior a 150 cidades do Norte, do Jequitinhonha
e do Mucuri. É inconcebível que a Câmara de Vereadores de Betim
tenha uma receita maior do que Ribeirão das Neves para cuidar de
350 mil habitantes.

Isso tem de ser enfrentado. E, mesmo com a possibilidade do ICMS
Solidário, essas cidades continuarão a ser as mais ricas do Estado de
Minas Gerais e as beneficiadas, disparadamente, continuarão a ser as
mais pobres.

Quando o Betinho falou que com o ICMS Solidário ele deixaria de
receber R$22.000.000,00 ao ano, não teve a coragem de fazer o que
o bravo Deputado Odelmo fez: não veio aqui discutir, debater, até
porque hoje a receita deve estar girando em torno de
R$800.000.000,00. Deputadas e Deputados, Betim, ano que vem,
deverá arrecadar aproximadamente R$1.000.000.000,00. A conta é
fácil de se fazer: se aprovarmos o ICMS Solidário de
R$800.000.000,00, ele passará a contar com R$980.000.000,00.

É por isso que insisto: algumas cidades são ricas, têm muitos
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recursos, muito dinheiro e muita condição. Se Betim tem favela,
Ribeirão das Neves, Ibirité e Santa Luzia também as têm. Mas Betim
tem muito mais dinheiro para melhorar a qualidade de vida do seu
povo, e essas outras cidades não têm.

Portanto saio daqui feliz, com esse debate elevado. Quero
parabenizar os Deputados e as Deputadas e deixar um abraço
fraterno para a Deputada Ana Maria Resende, que, com muito
brilhantismo, está presidindo a Frente Parlamentar. Tenho certeza
absoluta de que dessa forma, com bravura cívica, idealismo, pureza
de alma e de pensamento, teremos a oportunidade preciosa, sob as
bênçãos de Deus e ao lado desse grande Governador e estadista,
notável homem público, de construir a Minas dos mineiros e das
mineiras, com a prosperidade do Triângulo, mas também com a
prosperidade do Jequitinhonha, do Mucuri e do Norte de Minas, com
avanço, alegria, encanto e uma vida melhor para as 762 cidades, para
todos os milhões de mineiros. Vamos juntos, sob as bênçãos de Deus,
construir essa Minas fraterna, humana, mais equilibrada e cristã. Foi
muito bom estar com todos vocês. Parabéns.

O Sr. Presidente (Deputado Luiz Humberto Carneiro) - Com a
palavra, a Sra. Ana Eduarda, da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

A Sra. Ana Eduarda - Boa-tarde. Meu nome é Ana Eduarda e, como
já foi dito, sou gestora ambiental. Desde o início do processo,
estivemos juntos. A Assembléia convidou todas as secretarias e o
Executivo para discutir neste fórum técnico. Em primeiro lugar, queria
fazer eco às palavras do Deputado Dinis Pinheiro e louvar esta Casa
por sua iniciativa. Realmente nos enche de esperança viver em um
Estado em que as leis são feitas dessa forma, com o povo sendo
ouvido em todas as cidades, com todo o respeito. Este evento foi
promovido com competência e seriedade, apesar da dificuldade de
estar em todas as regiões, as mais diversas possível. Como mineira,
fico muito satisfeita e feliz.

Como jurista e advogada, participamos desse processo entendendo
que a Lei Robin Hood é inteligente, avançada, e precisa ser discutida.
Os 4,68% do VAF precisam realmente ser distribuídos dentro de um
espírito que deixe de privilegiar tanto a parte econômica como vem
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sendo feito. Hoje, o meio ambiente, sem perder o foco no ser humano
e sua dignidade, trata da sobrevivência da vida no planeta Terra, que
está ameaçado. Precisamos cuidar de nosso ambiente, biodiversidade
e águas. O trabalhador precisa de lazer e, muitas vezes, da cura, cujo
remédio pode estar na natureza. Cada centavo investido em
saneamento equivale a menos dois centavos investidos em saúde.

O critério meio ambiente, dentro da Lei Robin Hood, é subdividido
em dois: unidades de conservação e de saneamento. Entendemos
que Minas precisa avançar. No Mato Grosso, 7% vão para o meio
ambiente; no Paraná, 5% são destinados a incentivar políticas
públicas nessa área. Precisamos redistribuir esses 4,68% do VAF.

Esperamos que os Deputados tenham a sensibilidade de abraçar a
nossa causa, a causa ambiental, que é projeto do governo. É meta do
governo aumentar as unidades de conservação. Viemos aqui, com
humildade, solicitar a atenção dos Deputados para esse problema,
que é global e precisa ser atacado, porque o homem está inserido
nesse processo. Não se deve perder o homem, o ser humano de foco.

Agradeço à Assembléia. Foi um prazer muito grande conhecer o
trabalho de cada um e também dos que trabalharam na organização.
Nos encontros que ocorreram nas 12 cidades, não houve nenhum
incidente desagradável, nenhum problema que não fosse contornado
com brilhantismo pela equipe. Agradeço ao Deputado Dinis Pinheiro,
uma pessoa agradável de se conviver, um homem de classe e de
elegância a toda prova. A conduta dos Deputados foi de respeito por
toda a equipe. A Deputada Ana Maria atuou com brilhantismo.
Parabéns a todos e muito obrigada.

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Com a palavra, o
Prefeito Municipal de Luz, Agostinho Carlos de Oliveira.

O Prefeito Agostinho Carlos de Oliveira - Sr. Presidente, senhoras e
senhores, queria manifestar, não só em nome de Luz, mas em nome
dos 12 Municípios que participam da Associação dos Municípios da
Microrregião do Alto São Francisco, a qual presido, o nosso apoio
irrestrito ao Projeto de Lei nº 637/2007. Fiquei um pouco preocupado
com o discurso feito aqui sobre o pacto federativo, sobre a proposta
de se criar um fundo. Tudo isso parece ameaçar a tramitação do
projeto aqui, nesta Casa, talvez na tentativa de diluir a coisa, como
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estratégia de protelação.
Queria fazer coro com o que disse o Deputado Dinis Pinheiro. É

indiscutível que é preciso pensar o pacto federativo, mas está ao
alcance desta Casa resolver o projeto ICMS Solidário. Já é algo
importante para melhorar a vida dos Municípios que padecem com
muitas dificuldades.

Gostaria de parabenizá-los pelo evento. Em alguns momentos, o
debate foi acalorado. Mas há aquele dito de que todo ponto de vista é
a vista de um ponto. Do ponto de vista das pessoas que apóiam o
projeto, gostaria de ressaltar a necessidade de pensar o impacto
naqueles Municípios que perdem. Na pior das hipóteses, que se crie
um mecanismo de transição para amortecer esse impacto, muito
embora tenham dito aqui que as cidades que têm uma economia
pujante não o sentirão, pois o próprio crescimento natural da
economia absorverá essa perda. Então isso não parece muito
preocupante para as cidades que têm uma economia mais pujante.
Mas é preciso pensar caso a caso, para saber se há alguma
circunstância em que, de fato, comprometa-se a normalidade do que
se faz nas cidades que hoje deixariam de receber parte dos recursos,
para garantir que o projeto tramite nesta Casa e seja aprovado, para
que não haja manobras protelatórias, de novo, a respeito do projeto.

O apóstolo Paulo disse que o reino de Deus é justiça, alegria e paz.
Esta Casa cumpre, com beleza, aprovando esse projeto, um ato que
promove o reino de Deus nas nossas Minas Gerais, porque
promoverá a justiça, que trará alegria e paz para 16 milhões de
mineiros. Parabenizo a Casa pela promoção da justiça, manifestando
esse apoio em nome dos Municípios da Amasf.

O Sr. Presidente - Obrigado a V. Exa. Com a palavra, o Vereador
Fernando Rezende, da Câmara Municipal de Uberlândia.

O Vereador Fernando Rezende - Sr. Presidente, Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, por quem cumprimento todos os Deputados presentes,
Prefeitos, Vereadores, senhoras e senhores, entendo bem a angústia
de todos, principalmente dos Municípios mais pobres. Há 20 anos, o
governo federal e os governos estaduais municipalizaram diversas
ações. As Prefeituras tiveram que assumir a responsabilidade sobre a
educação, sobre a saúde principalmente, além dos convênios
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firmados com o governo do Estado na área da segurança, de aluguéis
de imóveis, etc. Na hora de pagar a conta, a população não vem ao
Estado nem vai à União, ela bate à porta do Prefeito ou vai ao
Vereador cobrar a ação do governo municipal. Então, é necessário
que realmente os Municípios tenham uma ajuda.

Nesse aspecto, a proposta do Deputado Dinis Pinheiro é justa.
Porém, em meu ver, ela comete um grande equívoco, na medida em
que tira recursos de alguns Municípios e os transfere para outros
Municípios, já que todos os Municípios do Estado de Minas Gerais
contribuem com sua cota de sacrifício. Não é possível que façamos
simplesmente uma transferência de sacrifícios, aumentando o
sacrifício de outros Municípios.

No caso do Triângulo Mineiro, desde a implementação da Lei Robin
Hood a região vem contribuindo, especialmente a cidade de
Uberlândia. Para quem não sabe, na área de saúde Uberlândia
atende mais de 70 cidades. Atendemos mais de quatro Estados além
dessas cidades. Na área de impostos, desde 1986 deixamos de
receber o correspondente hoje a R$98.000.000,00 de ICMS, que
foram transferidos para outra cidade através de uma decisão, na
oportunidade, do governo do Estado. E nós, além de tudo isso, temos
a responsabilidade de apoiar as Polícias Militar e Civil, que são
regionais.

Desse modo, R$112.000.000,00, recurso que será retirado de
Uberlândia, fará muita falta para nossa região. Isso, com certeza,
afetará o atendimento não só da nossa cidade, mas até da
comunidade do Norte de Minas, que é atendida na nossa cidade.

Tenho aqui uma sugestão a apresentar a esta Casa e aos
Deputados. Tenho certeza absoluta de que os 77 Deputados são
favoráveis a que Minas Gerais tenha uma melhor distribuição de
impostos. Estamos falando de R$170.000.000,00. Essa parcela de
sacrifício caberá ao governo do Estado assumir. Se os 77 Deputados
forem ao Governador solicitar que encaminhe um projeto de lei a esta
Casa propondo que o governo do Estado transfira R$170.000.000,00
para essas cidades que serão beneficiadas, tenho certeza de que
esse projeto terá unanimidade. Entendo a preocupação dos
Deputados, mas entendo também que não cabe aos Municípios dar
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mais uma parcela de sacrifício, já que há tantos anos o vêm fazendo.
Essa é a sugestão que deixo para esta Casa. Tenho certeza

absoluta de que todos os Deputados votarão a favor de projeto do
Governador que faça essa proposta. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Prefeito Danilo Alvarenga, de
Caraí.

O Prefeito Danilo Alves de Alvarenga - Sr. Presidente, Deputado
Dalmo Ribeiro Silva; meu amigo Deputado Dinis Pinheiro, a quem
cumprimento pela nobreza, inteligência, capacidade e coragem de
lançar esse projeto de lei. Deputados aqui presentes, Prefeitos,
Prefeitas e Vereadores, gostaria de fazer uma consideração rápida,
mas não poderia, neste momento, deixar de manifestar também meu
apoio e minha consideração pelo Deputado.

Sou nascido e criado em Lavras, no Município onde, por sorte, a
população tem uma qualidade de vida bastante superior à das regiões
Nordeste e Norte de Minas, do Vale do Jequitinhonha e do Mucuri.
Vivi uma situação e, hoje, sou Prefeito de uma cidade pobre, com IDH
de 0,68, que, como todas as outras, tem problemas relacionados a
saúde, educação, estradas e, principalmente, à fome de grande parte
da população. Além de tudo isso, o próprio clima não nos ajuda a
produzir alimentos. É mais do que justo esse projeto de lei para que
esses Municípios, mesmo recebendo pequenas quantidades - no
nosso caso, R$39.000,00 ao mês -, tenham recursos suficientes para
melhorar as estradas, fomentar a produção e pagar a parcela do 13º
salário. Enfim, são recursos pequenos, mas que, para nós que
vivemos numa cidade com recursos menores ainda, influenciarão de
forma muito importante no nosso Município.

Registro aqui também a minha insatisfação - já que se falou a
respeito do pacto federativo e da distribuição dos impostos - em
relação aos critérios de distribuição do FPM. É injusto Municípios com
21 mil habitantes receberem R$12.000.000,00 ao ano de
transferências da União, de FPM, e Municípios com 2 mil habitantes
receberem R$6.000.000,00. Municípios com 2 mil habitantes recebem
a metade do que recebem Municípios de 21 mil habitantes. Também
isso precisa ser revisto nesse pacto federativo.

Encerrando, dou os parabéns, mais uma vez, ao meu amigo,
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companheiro Deputado Dinis Pinheiro.
O Sr. Presidente - Muito obrigado, Prefeito. Com a palavra, Sr.

Quinzinho, Prefeito de São Domingos do Prata.
O Prefeito José Joaquim de Castro Freitas Pereira - Boa tarde a

todos, Deputados e Deputadas, Prefeitos e Prefeitas. A questão da
redistribuição do ICMS, através do projeto de lei do Deputado Dinis
Pinheiro, debatida na Assembléia Legislativa, beneficia algumas
cidades, como foi dito aqui, em detrimento de outras. Como Prefeito
de São Domingos do Prata, fiz umas contas. Talvez, dos Prefeitos
mineiros, eu seja o menos experiente, mas trouxe alguns relatórios do
que gasto em meu Município só com a Polícia Militar. Até agora, nas
últimas contas de agosto de 2007, gastei R$63.832,00. Nas contas do
projeto ICMS Solidário, receberia R$137.000,00, passando para
R$155.000,00. Dessa diferença de R$18.000,00 que estaria
recebendo a mais, sou obrigado, por lei e pela Constituição, a aplicar
25% na educação, 15% na saúde e, hoje, em torno de 48% na folha
de pagamento. Sobraria algo em torno de R$11.000,00 para brigar
ainda com esses 40% da folha de pagamento.

O projeto em si não é inviável ao Estado, porém tem que ser revisto,
do ponto de vista de que, em Minas Gerais, há 853 Municípios,
indiferentemente de a cidade ser mais rica ou mais pobre. Quanto à
questão do pacto federativo, que tanto ouvimos por aí, até hoje não se
abriu uma discussão no País, e muito menos neste Estado, para que
pudesse beneficiar os Municípios mineiros.

Meus caros Prefeitos, Prefeitas e Vereadores que aqui estão,
quando batem, batem à porta do Prefeito, da Prefeitura. Para mim,
que tenho um orçamento de R$1.800.000,00 de repasse no ano
passado, e agora R$1.400.000,00, R$11.000,00 ajudam. Não vou
dizer que não, pois R$11.000,00 entraram no caixa da Prefeitura.
Todavia, é muito pouco em relação ao que necessita o Município. Por
outro lado, outros Municípios mineiros perdem.

Falava ainda há pouco com o Prefeito Pietro e a Prefeita Benice
que, por exemplo, Belo Oriente perde aproximadamente
R$130.000,00, se não me falha a memória; e o Município da Prefeita
Benice, R$50.000,00. Ora, como um Município como Belo Oriente
pode perder R$130.000,00 da noite para o dia? E o PPA? E a
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prestação de contas? E o projeto orçamentário que já enviamos à
Câmara dos Vereadores para ser aprovado? Como os senhores farão
no ano que vem? Será que isso foi revisto? Onde está a condição
jurídica disso?

Como Prefeito, não ouvi ninguém falar sobre isso. Tudo bem que
estive fora por um período para participar de uma audiência na
Secretaria de Segurança Pública. Todavia, ficam esses
questionamentos. Não que o projeto do Deputado esteja incorreto e
seja incoerente, mas pelo menos seja revisto. É preciso que cada
Município, cada Prefeito que aqui esteve hoje, cada Deputado desta
Casa Legislativa, uma das maiores do País, repense a condição em
que vivem os Prefeitos de Minas Gerais e deste país. Só dessa forma
conseguiremos fazer com que o Município mineiro, a Casa do povo
brasileiro... Quem baterá à minha porta será o meu vizinho, que está
lá na minha rua, para que cada um dos seus filhos tenha escola,
educação e saúde. Eles não vêm bater às portas da Assembléia
Legislativa nem às do Palácio do Planalto e muito menos do Palácio
da Liberdade, mas sim, da casa do Prefeito ou da Prefeitura de São
Domingos do Prata e de tantos outros Municípios que aqui estiveram.

Queria propor que essas condições fossem repensadas e
reavaliadas, para que possamos receber mais, pois não é o Estado
nem a União, mas sim os Municípios é que sofrem todas as
conseqüências. Quando precisa de ajuda no Município, o cidadão vai
aonde? Aos palácios e às Assembléias brasileiras? À casa do
Prefeito, à Câmara de Vereadores ou à Prefeitura Municipal?

Essa é a minha posição. Onze mil reais! Se houver como, gostaria
de repassá-lo a outro Município que estiver precisando dele. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Ilustre Prefeito, obrigado. Com a palavra, o Sr.
Henrique Michel, da Federação dos Circuitos Turísticos de Minas
Gerais.

O Sr. Henrique Michel - Boa-tarde a todos. Gostaria de
cumprimentar os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Presidente desta
reunião; Dinis Pinheiro, pelo brilhante trabalho de pôr em discussão
assunto tão importante; e a Deputada Ana Maria Resende, que, com
muita sabedoria, conduziu as audiências que foram realizadas pelo
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interior do Estado.
A Federação dos Circuitos Turísticos do Estado de Minas Gerais foi

criada recentemente para amparar os 56 circuitos turísticos já criados
no Estado a partir do Programa de Regionalização do Turismo,
lançado pioneiramente pelo governo do Estado em 2001.

Segundo o Fórum Mundial de Turismo, realizado em Porto Alegre,
em outubro do ano passado, com mais de 140 nações, o turismo é
hoje responsável pela maior redistribuição de renda já acontecida na
história da humanidade.

Entendemos que toda essa discussão do ICMS Solidário traz à tona
a discussão sobre a sustentabilidade, que entendemos ser um tripé
composto pelos vieses ambiental, sociocultural e econômico das
nossas regiões e Municípios.

Precisamos encontrar maneiras de transformar em oportunidade o
bem-estar causado pela preservação do meio ambiente e pelo resgate
do nosso patrimônio cultural. Em razão disso propomos, com o apoio
da Secretaria de Turismo e do Fórum Estadual de Turismo, que seja
colocado nessa lei, na forma de uma emenda, um critério turístico
para a nova distribuição do ICMS no Estado de Minas Gerais. Esse
critério impõe contrapartida aos Municípios, como a formatação e a
manutenção dos conselhos municipais de turismo, a formatação e a
manutenção dos fundos municipais de turismo, a obrigatoriedade da
formulação e implementação de uma política municipal de turismo e a
adesão ao programa de regionalização do turismo, hoje um dos
pilares do governo Aécio Neves.

Os Municípios, na sua maioria pequenos, têm enormes dificuldades
em promover o desenvolvimento, por qualquer vetor que optem,
restando, muitas vezes, o turismo como um vetor fácil de ser
implementado e que apresenta um baixíssimo custo por vaga de
trabalho. Além disso, não polui e, quase obrigatoriamente, impõe o
resgate da cultura e da cidadania. Uma das frases mais ditas no meio
turístico é que uma cidade só é boa para o visitante se for primeiro
boa para seu morador.

Em razão disso se torna urgente a construção de uma estrutura
mínima em todos os Municípios do nosso Estado, para dar suporte e
organização a esta nova indústria que vem crescendo rapidamente,
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mas, muitas vezes, de maneira desordenada. Sabemos que os
Municípios já enfrentam muitas dificuldades e têm grandes empecilhos
para criar essa estrutura mínima municipal.

A proposta desse critério turístico, nos moldes do que já acontece
com o meio ambiente e com o patrimônio cultural, é dar a esses
Municípios uma contrapartida, a fim de que possam buscar essa
estruturação e para que realmente possamos ver todo esse avanço do
ICMS Solidário, do ICMS Cultural e do ICMS Ecológico traduzido em
oportunidade de desenvolvimento socioeconômico.

Essa proposta já foi encaminhada no fórum de Divinópolis. Já foi
hoje encaminhada à Mesa pela Secretaria de Turismo, numa carta
enviada pela Secretária Érica Drumond. Gostaríamos de deixar ainda
mais uma cópia, pois preferimos pecar pelo excesso, a fim de que
analisem essa proposta com todo o carinho. Colocamo-nos à inteira
disposição desta Casa para discutir a fundo o turismo no Estado de
Minas Gerais, buscando soluções que possam, complementarmente
com outros setores, produzir um desenvolvimento sustentável para o
nosso Estado. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigado, Sr. Henrique. Recebemos a sua
proposta. Com certeza, ela será muito importante na elaboração final
desse projeto. Com a palavra, o Sr. Yuri Vaz, Prefeito Municipal de
Carmo de Minas.

O Prefeito Yuri Vaz de Oliveira - Boa-tarde a todos. Sr. Presidente
Dalmo Ribeiro Silva, Deputada Ana Maria Resende, é um prazer, para
nós, estar aqui participando deste debate. Estivemos em Itajubá, num
debate muito proveitoso.

Quero dizer-lhes que Carmo de Minas, que produz o melhor café do
mundo - não digo isso porque o café é o meu produto -, está
localizada a 400km de Belo Horizonte e a 350km de São Paulo. Todos
os dias, temos de transportar pacientes a São Paulo, a Campinas, a
Belo Horizonte, porque não temos como tratar deles em nossa região.
Se formos calcular esses gastos em quilômetros, perceberemos que
são mais de 5.000km por semana. Esses R$17.000,00 que
receberemos de ICMS realmente será um ato muito solidário à nossa
saúde, porque quem banca grande parte da saúde é o Município.
Nossa saúde recebe hoje R$170.000,00 de recursos, mas gasta mais
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de R$230.000,00.
Todos sabem das dificuldades que enfrentamos na educação, pois

não temos como trocar nossa frota. Não temos condições para isso. O
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, nosso vizinho, conhece nossa terra. É
um parceiro que, por sempre passar por Carmo de Minas, conhece
nossas dificuldades. Recebemos pessoas de fora do Brasil - da Ásia,
da Europa, das Américas -, que não vêem naquela região, onde é
plantado o melhor café do mundo, uma boa escola, que sirva de
referência deste país. Isso é vergonhoso para nós.

Esse projeto do ICMS Solidário está de parabéns. Não adianta as
pessoas se colocarem contra, quando a maioria tem necessidade
desse recurso. Parabéns a todos os senhores, a esta Casa e ao
Deputado Dinis Pinheiro. Quem tem de defender esse projeto somos
nós, os Prefeitos. Os senhores o apresentaram, mas ele é de nosso
interesse. Obrigado.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Prefeito Yuri, da nossa região do
Sul de Minas.

Está encerrada esta fase de debates, quando pudemos ouvir as
propostas dos Municípios, por meio de seus Prefeitos, Vereadores,
representantes de classes, enfim, de todos que acompanharam de
perto nosso projeto, que contou com a participação de todos os
Municípios de Minas Gerais. Tivemos a colaboração do Deputado
Dinis Pinheiro, autor do projeto do ICMS Solidário, assim como da
Deputada Ana Maria Resende, Presidente da Frente Parlamentar, da
Deputada Gláucia Brandão e de todos que participaram desta reunião,
dando ou ouvindo sugestões.

Estamos encerrando esta fase pública de oitiva dos segmentos e de
participação da sociedade. Pudemos ouvir, na tarde de hoje, inúmeros
questionamentos, principalmente quanto à constitucionalidade desse
projeto. Gostaria de dizer, neste seminário, que tive o prazer e a honra
de ser o relator desse projeto na fase de emissão de parecer sobre
sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Para que o
processo possa tramitar em outras Comissões, obrigatoriamente
passa pela Comissão de Constituição e Justiça, onde é discutida a
tríade, o tripé para sua permanência dentro do universo jurídico,
quando sancionado.



467

Pudemos estudá-lo detalhadamente, com o apoio de nossas
assessorias e com Deputados que compõem a nossa Comissão. Nós
o apreciamos e o aprovamos, em razão de sua constitucionalidade.
Destaco a juridicidade, constitucionalidade e legalidade desse projeto.
Sempre nos pautamos e discutimos o tripé da legalidade dos projetos
que tramitam nesta Casa.

Prefeito Yuri, ratificando sua preocupação e de outros Deputados,
informo que esse projeto vem tramitando de forma muito vigorosa,
tendo recebido parecer favorável de nossa Comissão.

De lá para cá, o projeto percorreu vários caminhos. Graças à
iniciativa da Deputada Ana Maria Resende e da Deputada Gláucia
Brandão, que também participou da defesa da Frente Parlamentar,
bem como da iniciativa do autor do projeto e da sensibilidade do
Presidente desta Casa, pudemos percorrer 12 regiões. Fizemos uma
verdadeira peregrinação junto ao povo mineiro. Ouvimos várias
sugestões e acolhemos inúmeras propostas, que nos permitiram
formar juízo de valor, a fim de que esta Assembléia referende
propostas em favor de nossos Municípios.

As ponderações aqui feitas foram muito importantes. Ouvimos
posicionamentos contrários e outros favoráveis ao projeto. Aliás, esse
é o espírito democrático, não é Prefeito? Temos de discutir, aprimorar
as questões. Esse é o nosso papel, é o compromisso do Parlamento
mineiro, que ora discute esse tema, defende as bandeiras que
considera importantes.

O Deputado Inácio Franco, que foi Prefeito de Pará de Minas,
também acompanha conosco esse projeto. Temos a nítida impressão
de que esse trabalho valeu a pena, sim, Deputada Ana Maria
Resende. Na verdade, foi um trabalho árduo, porém muito importante,
realizado por essa Comissão em todas as regiões do Estado.

Chegamos ao fim. Com certeza, a partir de amanhã, esse projeto
terá novo encaminhamento. Haverá novas propostas e, em seguida, a
elaboração de seu parecer final. O que importa é que cumprimos o
nosso papel, o nosso compromisso junto à Frente Parlamentar e aos
demais Deputados que abraçaram essa importante causa.

A Presidência agradece a presença de todos os parlamentares,
Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores e, em especial, do Deputado
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Tiago Ulisses. Com certeza, abrilhantaram as propostas importantes
desse projeto. Agradecemos à nossa assessoria e à Consultoria,
enfim, a todos os que, ao longo do tempo, acompanharam esse
importante projeto, que certamente será uma realidade para Minas
Gerais, para os nossos Municípios. Mais uma vez, os nossos
agradecimentos a todos. Boa noite!

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/10/2007
Às 15h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Vanderlei Jangrossi, Antônio Carlos Arantes, Chico Uejo 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 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
matéria constante na pauta e a apreciar proposições da Comissão.
Logo após, comunica o recebimento da seguinte correspondência:
Ofícios nºs 1.193 e 1.579/2007, publicados no “Diário do Legislativo”
de 26/9/2007. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou o relator citado a seguir: Projetos
de Lei nºs 1.544 e 1.546/2007, em turno único (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 1.527/2007, (relator:
Deputado Getúlio Neiva). 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 e Getúlio Neiva
(3), em que solicitam à Fapemig especial atenção na aprovação do
projeto Produção de Álcool Combustível em Fazenda e em Sistema
Cooperativo, de autoria do Prof. Juarez de Souza e Silva, da UFV; em
que solicitam às Secretarias de Estado de Agricultura, Pecuária e



469

Abastecimento, e de Ciência e Tecnologia, a instalação de um grupo
de trabalho, em conjunto com representantes da sociedade civil
organizada, para propor norma regulamentar para a Lei nº 15.456, de
2005, que institui a Política Estadual de Incentivo às Microdestilarias
de Álcool e Beneficiamento de Produtos Derivados da Cana-de-
Açucar; e em que solicitam ao BDMG a criação de uma linha de
crédito para investimentos em microdestilarias de álcool, direcionada
para Municípios de produtores rurais organizados em cooperativas ou
associações. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de outubro de 2007.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Padre João - Chico Uejo - Getúlio

Neiva.
ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 2/10/2007
Às 15h6min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Gláucia Brandão e Maria Lúcia Mendonça e o Deputado Vanderlei
Jangrossi, 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
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
a matéria constante na pauta e acusa o recebimento do Projeto de Lei
nº 1.537/2007, em turno único, para o qual designou como relatora a
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, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 1.463/2007
(relatora: Deputada Maria Lúcia Mendonça), que recebeu parecer por
sua aprovação. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº
1.199/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
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Submetido a votação, é aprovado requerimento da Deputada Gláucia
Brandão, em que solicita a realização de audiência pública para
debater a Lei nº 12.733, de 1997, que trata do incentivo à cultura e
que completa dez anos este ano. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de outubro de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Maria Lúcia Mendonça - Dimas

Fabiano.
ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/10/2007
Às 16h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Antônio Júlio, Lafayette de Andrada e Sebastião Helvécio, membros
da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Carlos Pimenta, Dalmo Ribeiro Silva, Fábio Avelar, Luiz Tadeu Leite e
Getúlio Neiva. 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 dar prosseguimento ao debate sobre o Decreto nº
44.309/2006, outros decretos e portarias que tratam da questão
ambiental e os critérios adotados para a proposição de Termo de
Ajuste de Conduta- TAC- pelos órgãos ambientais e discutir e votar
proposições da Comissão. A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião para ouvir os Srs. Paulo Teodoro de Carvalho, Secretário
Executivo do Comitê Gestor de Fiscalização Ambiental Integrada e
Augusto Horta, Chefe de Gabinete, representando José Carlos de
Carvalho, Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável; Marília Carvalho de Melo, Diretora de Monitoramento e
Fiscalização, representando Cleide Izabel Pedrosa de Melo, Diretora-
Geral do Igam; Alexandre Magrinelli dos Reis, Chefe de Gabinete,
representando José Cláudio Junqueira Ribeiro, Presidente da
Fundação Estadual de Meio Ambiente - Feam; Eduardo Martins,
Diretor de Monitoramento e Fiscalização Ambiental e Alessandra
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Serrano, Procuradora-Geral, representando Humberto Candeias
Cavalcanti, Diretor-Geral do Instituto Estadual de Florestas - IEF; Cel.
PM Reinaldo Martins, Diretor do Departamento de Meio Ambiente e
Trânsito da PMMG, que são convidados a tomar assento à mesa. O
Presidente e o Deputado Lafayette de Andrada tecem considerações
iniciais como autores do requerimento que deu origem ao debate.
Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições. Registra-se a presença do Deputado Weliton Prado.
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, 3 de outubro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho - Antônio Júlio - Elisa

Costa - Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio.
ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 4/10/2007

Às 9h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Ângelo, Luiz Tadeu Leite e João Leite, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Carlos Pimenta e Sargento Rodrigues. 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 discutir a violação de direitos humanos, por parte de
policiais, em estádios de futebol, e comunica o recebimento da
seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Pedro Sabino de Lima
Filho, solicitando a esta Comissão sejam tomadas providências
quanto à ameaça de morte que está sofrendo, supostamente
praticada por Nilsen Gabriel da Costa; Fernando Machado Furtado,
solicitando a esta Comissão sejam tomadas providências com relação
ao inquérito sobre DNA promovido pelo Ministério Público de Viçosa;
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Marcos Alexandre Gomes dos Santos Baldin, Diretor de Políticas da
Apac e co-Gestão, prestando informações relativas ao Requerimento
nº 844/2007, desta Comissão; e da Sra.Virgília Rosa, Coordenadora
Especial de Promoção e Defesa da Mulher, solicitando a esta
Comissão sejam apresentadas emendas, individuais ou coletivas,
destinando recursos financeiros para a Coordenadoria Especial de
Proteção e Defesa da Mulher - Cedem, vinculada à Sedese, no
Orçamento da União para 2008; e de ofícios publicados no “Diário do
Legislativo”, na data mencionada entre parênteses, dos Srs. Jarbas
Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça; Alexandre Victor de
Carvalho, Superintendente de Comunicação; Orlando Adão Carvalho,
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado; Márcio José Scarpone
Pinto, Ouvidor do Sistema Penitenciário; e da Sra. Maria Aparecida
Consentino, Diretora do Foro do Poder Judiciário do Estado
(26/9/2007). O Presidente leva ao conhecimento dos Deputados o
relatório relativo às visitas realizadas em 19/9/2007 por esta Comissão
à Vara de Execuções Criminais e ao Presídio Regional Inspetor José
Martinho Drumond, no Município de Ribeirão das Neves. A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs.
Leonardo de Souza Barbosa, Diretor de Eventos, representando o Sr.
Gustavo de Faria Dias Corrêa, Secretário de Estado de Esportes e da
Juventude; Cel. PM Cesar Romero Machado Santos, Corregedor da
PMMG; William Thomaz Palumbo, responsável pelo Grêmio Cultural e
Recreativo Torcida Organizada Galoucura; e Hélcio Sá Bernardes,
Delegado da 16ª Delegacia de Polícia Civil - Pampulha, 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
2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetida a discussão e votação, é aprovada a Redação Final do
Projeto de Lei nº 1.339/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições da
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Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Durval Ângelo (9), em que
solicita sejam realizadas reuniões para, em audiências públicas,
debater denúncias de possíveis adulterações de combustíveis,
sonegação fiscal e tráfico de influência envolvendo distribuidoras de
petróleo; discutir estatísticas de invasões policiais ilícitas, sem
mandados judiciais expedidos, apresentadas à Comissão pelo
Ouvidor de Polícia; discutir os Tratados Internacionais de Direitos
Humanos; seja realizado debate público sobre diplomacia
parlamentar; seja encaminhado ofício ao Secretário de Estado de
Defesa Social, pedindo providências para melhorar a infra-estrutura do
Grupo Integrado de Intervenção Estratégica, com atuação no
Município de Governador Valadares; sejam encaminhados ao
Ministério Público e ao Tribunal de Justiça, para as devidas
providências, cópia do relatório das visitas desta Comissão à Vara de
Execuções Criminais e ao Presídio de Ribeirão das Neves; sejam
formuladas manifestações de aplausos aos policiais civis e militares
que relaciona, integrantes do Grupo Integrado de Intervenção
Estratégica, do Município de Governador Valadares, e que as
referidas manifestações sejam enviadas também ao Chefe de Polícia
Civil e ao Comandante da Polícia Militar, com pedidos para que tais
manifestações sejam registradas nas pastas funcionais dos
respectivos policiais; sejam encaminhados ofícios à Vara de
Execuções Criminais do Município de Nova Lima, solicitando a
transferência de Irlaine Moura dos Santos e Girlene Moura Gomes,
detidas na carceragem da Delegacia de Polícia de Nova Lima; ao
Procurador-Geral de Justiça, solicitando a possibilidade de adoção de
medidas para ampliar a área de proibição da venda de bebidas
alcóolicas no entorno do Estádio Governador Magalhães Pinto -
Mineirão -, em jogos de futebol e outros eventos de grande público;
Padre João (2), em que pleiteia sejam solicitadas informações ao
Delegado da Polícia Federal sobre a tramitação do Inquérito Policial nº
7/2006; e sejam solicitadas informações à Universidade Federal de
Viçosa acerca do possível convênio existente entre essa autarquia
federal e o Laboratório LabGene, com sede no Município de Viçosa;
Délio Malheiros, em que solicita seja realizada reunião conjunta desta
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Comissão e a de Saúde, para, em audiência pública, debater o
tratamento dado às pessoas portadoras de sofrimento mental e a
situação dos hospitais psiquiátricos do Estado; João Leite (4), em que
solicita sejam realizadas reuniões para, em audiências públicas,
debater denúncia apresentada pela Nova Central Sindical de
Trabalhadores de Minas Gerais sobre o crescente número de mortes
e mutilações por acidentes de trabalho, na indústria da construção civil
de Minas Gerais; discutir os graves problemas apresentados pela
Comunidade do Bairro Jardim Colonial, do Município de Ribeirão das
Neves; sejam encaminhados ofícios ao 1º Departamento de Polícia
Civil de Belo Horizonte pedindo informações sobre as estatísticas de
agressões envolvendo policiais e torcedores em jogos realizados no
Estádio Magalhães Pinto - Mineirão - e entorno, bem como sejam
enviadas, a esta Comissão, cópias dos referidos boletins de
ocorrência, no período entre janeiro de 2006 e setembro de 2007; ao
Secretário Nacional de Segurança Pública, solicitando informações
sobre quais são os armamentos permitidos para as forças policiais
atuarem em eventos esportivos; Luiz Tadeu Leite (3), em que solicita
sejam encaminhados ofícios ao Chefe de Polícia Civil e ao
Comandante- Geral da PMMG, pedindo sejam tomadas providências
para reduzir a criminalidade no Município de Montes Claros; em que
pleiteia sejam solicitadas ao Conselho Regional de Biologia da 4ª
Região as informações que relaciona sobre a situação profissional da
bióloga Marta Fonseca Martins; em que solicita à Comissão de
Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, para apuração e
devidas providências, cópias das notas taquigráficas da audiência
pública realizada por esta Comissão para obter esclarecimentos sobre
possíveis fraudes em laudos de exames de DNA para investigação de
paternidade, e cópia da documentação apresentada pelo Sr. Fernando
Machado Furtado e pelo Sr. Wilton Marota de Souza, este último
administrador de análises genéticas do Laboratório Labgene,
localizado no Município de Viçosa; e Durval Ângelo e João Leite (4);
em que solicitam seja realizada visita desta Comissão à Corregedoria
da Polícia Militar, para conhecer os trabalhos realizados por esse
órgão; sejam formulados apelos ao Secretário de Estado de Defesa
Social e ao Chefe de Polícia Civil solicitando a desativação da
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Carceragem da 16ª Delegacia Distrital - Seccional Noroeste; seja
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG, solicitando sejam
tomadas providências para que se enviem à Ouvidoria de Polícia e à
Corregedoria da Polícia Militar, ao final dos jogos realizados no
Estádio Governador Magalhães Pinto - Mineirão -, as imagens
registradas pelas câmeras de vídeo instaladas nesse estádio; em que
solicita ao Presidente da Ademg sejam abertas mais bilheterias para a
venda de ingressos em jogos nesse estádio, a fim de se evitarem
possíveis tumultos. 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, 8 de outubro de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - João Leite.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/10/2007
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Delvito Alves, Sargento
Rodrigues e Sebastião Costa, membros da supracitada Comissão.
Está presente, também, o Deputado Irani Barbosa. 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. O Presidente
informa que continua em discussão o parecer sobre o Projeto de Lei
Complementar nº 29/2007, que conclui pela constitucionalidade,
legalidade e juridicidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1 e
pelo desmembramento de parte da proposição original e sua
apresentação na forma de projeto de lei. Encerrada a discussão, o
Presidente submete a votação o parecer, que é aprovado. O Projeto
de Lei nº 1.585/2007 é retirado da pauta, atendendo-se a
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requerimento do Deputado Sebastião Costa, aprovado pela 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. 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 1.548 e 1.574/2007
(relator: Deputado Gilberto Abramo); 1.549 e 1.579/2007 (relator:
Deputado Sebastião Costa); 1.557, 1.561, este com a Emenda nº 1,
1.564/2007 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro
silva); 1.552, 1.559, 1.563 este com a Emenda nº 1 e 1.575/2007
(relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição);
1.554, 1.562 e 1.569/2007 (relator: Deputado Gilberto Abramo, em
virtude de redistribuição). 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 dos
Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Sebastião Costa, Gilberto Abramo,
Sargento Rodrigues e Delvito Alves em que solicitam seja realizada
audiência pública para debater a Lei Complementar Federal nº 123, de
14/12/2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte, especialmente os aspectos de sua
interpretação e aplicabilidade. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo - Delvito Alves -

Sebastião Costa - Neider Moreira - Hely Tarqüínio.
ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/10/2007

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ademir Lucas, Inácio Franco, Delvito Alves e Dalmo Ribeiro Silva
(substituindo este ao Deputado Chico Uejo, por indicação da
Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Ademir Lucas, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
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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. Registra-se a presença do Deputado
Domingos Sávio. O Presidente acusa o recebimento da seguinte
proposição, para a qual designou o relator citado a seguir: Projeto de
Lei Complementar nº 29/2007, no 1º turno (Deputado Inácio Franco).
Registra-se a presença dos Srs. Leopoldo Portela, Eduardo Generoso
e Glauco David de Oliveira Sousa, Defensores Públicos. 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 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 29/2007
na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça,
com a Emenda nº 1, apresentada (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 trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ademir Lucas - Inácio Franco -

Chico Uejo - André Quintão.
ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/10/2007

Às 14h31min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
André Quintão, Eros Biondini e Carlin Moura, membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Weliton Prado.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado André Quintão ,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Eros Biondini, 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, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados André
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Quintão, em que solicita seja realizada reunião conjunta desta
Comissão com a do Trabalho, Previdência e Ação Social, para, em
audiência pública, discutir o papel dos entes federados no Plano
Decenal da Assistência Social; Eros Biondini, em que solicita seja
realizada reunião desta Comissão na Comunidade Barragem Santa
Lúcia, para, em audiência pública, discutir a concessão de título de
posse aos moradores daquela comunidade, com 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, 9 de outubro de 2007.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini - Carlin Moura.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
8/10/2007

Às 9h15min, comparecem na Câmara Municipal de Governador
Valadares a Deputada Elisa Costa (substituindo o Deputado Paulo
Guedes, por indicação da Liderança do PT) e o Deputado Gustavo
Valadares, membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado José Henrique. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Gustavo Valadares, declara aberta a reunião,
dá a ata por aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes
que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a
debater, com a população e com instituições da região, aspectos
relacionados à duplicação da BR-381, no trecho entre Belo Horizonte
e Governador Valadares, e passa a palavra à Deputada Elisa Costa,
autora do requerimento que deu origem à reunião, para suas
considerações iniciais. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião
para ouvir os Srs. José Bonifácio Mourão e Paulinho Costa,
respectivamente, Prefeito Municipal e Presidente da Câmara
Municipal de Governador Valadares; Leonardo Monteiro, Deputado
Federal; Carlos Rogério Caldeira Lima, coordenador do projeto de
duplicação da BR-381, representando o Sr. Fernando Guimarães
Rodrigues, Superintendente Regional do DNIT em Minas Gerais; José
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Geraldo Riveli Magalhães, Diretor Executivo do Instituto Cenibra,
representando o Sr. Fernando Henrique Fonseca, Presidente da
Cenibra; Geraldo Ramos Falci, Coordenador Regional da 23ª CRG,
representando o Sr. José Élcio Santos Monteze, Diretor-Geral do
DER-MG; Cici Henriques, Prefeito Muncipal de Matias Lobato,
representando o Sr. Wellerson Valério Moreira, Presidente da
Associação dos Municípios do Médio Rio Doce - Ardoce -, e Newton
Luiz Concellos, Diretor de Planejamento da Prefeitura Municipal de
Governador Valadares, que são convidados a tomar assento à mesa.
A Presidência concede a palavra à Deputada Elisa Costa, autora do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de outubro de 2007.
Juninho Araújo, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 319/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em tela
visa  declarar de utilidade pública o Grupo Educação Ética e
Cidadania - Geec -, com sede no Município de Divinópolis.

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 319/2007 pretende declarar de utilidade pública o

Grupo Educação Ética e Cidadania, com sede no Município de
Divinópolis, que possui como finalidade precípua atuar na promoção
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da educação, da ética, da cidadania, dos direitos humanos e de outros
valores universais.

Na consecução de suas metas, mantém acervos de livros e filmes
disponibilizados para os interessados, edita e distribui periódicos,
promove ações educativas pela TV e internet e firma convênios com
órgãos públicos e entidades privadas visando ampliar e subsidiar suas
iniciativas.

Dessa maneira, proporciona o desenvolvimento social e cultural da
comunidade, contribuindo para a formação de uma sociedade
solidária e fraterna.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 319/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
Ana Maria Resende, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.301/2007

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Associação de Assistência às
Pessoas com Câncer - Aapec -, com sede no Município de Ipatinga.

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 1.301/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Assistência às Pessoas com Câncer, com sede no
Município de Ipatinga, que possui como finalidade primordial
coordenar ações oncológicas e dar proteção às pessoas portadoras
de câncer, especialmente as mais carentes.

Na consecução de seus objetivos, presta-lhes assistência médica,
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oferece-lhes apoio psíquico, espiritual e material e colabora com as
instituições médicas por meio de grupos de voluntários. Procura,
dessa maneira, melhorar a condição de vida dessas pessoas,
conscientizando-as sobre a importância de um tratamento adequado e
do controle da doença.

Conclusão
Pelas razões expostas, acreditamos ser a instituição merecedora do

título de utilidade pública e opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
nº 1.301/2007, em turno único.

Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
Doutor Rinaldo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.540/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Creche Casa do Sol, 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 1.540/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Creche Casa do Sol, com sede no Município de Belo Horizonte, que
possui como finalidade precípua prestar assistência a crianças de até
seis anos, especialmente as mais carentes, residentes nos Bairros
Nazaré, Vista do Sol, Jardim Vitória e regiões adjacentes.

Na consecução de seus propósitos, oferece-lhes alimentação,
tarefas lúdicas e pedagógicas, além de orientação moral e intelectual.
Dessa maneira, disponibiliza para os seus 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 a oferecer-lhes condições de subsistência em



482

um lar mais bem estruturado, pelo que é merecedora do título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 1.540/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
Ana Maria Resende, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.541/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Centro de Educação Comunitária
Sagrado Coração de Jesus, com sede no Município de Belo
Horizonte.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e vem
agora a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos termos do
art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.541/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Centro de Educação Comunitária Sagrado Coração de Jesus, com
sede no Município de Belo Horizonte. A entidade tem por objetivo
proporcionar educação infantil - primeira etapa da educação básica - a
filhos de pais residentes no Bairro Nazaré e regiões circunvizinhas.
Com o seu trabalho, pretende lograr o desenvolvimento integral de
crianças de até seis anos de idade, nos aspectos físico, psicológico,
intelectual e social, complementando a ação da família e da
comunidade.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.541/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
Maria Lúcia Mendonça, relatora.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.544/2007

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública a Associação dos Produtores do
Viradouro e Região do Município de Ilicínea, com sede nesse
Município.

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 1.544/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Produtores do Viradouro e Região do Município de
Ilicínea, que possui como finalidade precípua prestar relevantes
serviços à comunidade rural. Assim, desenvolve atividades que
possam contribuir para o fomento e racionalização das explorações
agrícolas, artesanal e manufaturas caseiras e que visem ao
fortalecimento econômico e social do homem do campo.

Além disso, proporciona-lhe atendimento nas áreas da saúde e
educação; combate a fome e a pobreza; presta assistência à criança,
ao adolescente, à gestante e ao idoso; orienta sobre a preservação do
meio ambiente; promove a integração do seu associado no mercado
de trabalho; firma convênios com órgãos públicos e com a iniciativa
privada para subsidiar suas iniciativas.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, tem por finalidade retificar o nome da entidade,
de acordo com o constante no art. 1º de seu estatuto.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 1.544/2007 em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.
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Sala das Comissões, 9 de outubro de 2007.
Getúlio Neiva, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.546/2007

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em
epígrafe visa declarar de utilidade pública a Associação dos
Produtores do Capão Grande - APPCG -, com sede no Município de
Ilicínea.

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 1.546/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Produtores do Capão Grande, com sede no
Município de Ilicínea, entidade que tem por objetivo promover o
desenvolvimento da comunidade onde atua por meio da prestação de
serviços sociais e da realização de campanhas para melhorar as
condições de saúde, alimentação e educação.

Além disso, ela representa seus associados junto ao poder público
em todas as esferas buscando atender às demandas da atividade
agrícola. Seu trabalho fomenta o cooperativismo e o associativismo,
ajudando, assim, na consolidação da cidadania.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, tem por objetivo adequar o nome da instituição
ao consubstanciado no art. 1º do seu estatuto.

Isto posto, acreditamos ser a entidade merecedora do título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.546/2007 em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 9 de outubro de 2007.
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Getúlio Neiva, relator.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 184/2007

Comissão de Saúde
Relatório

O projeto de lei em estudo, do Deputado Gustavo Valadares,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.060/2005,
institui a Política Antidrogas nas escolas das redes pública e privada
do Estado.

Enviada a proposição à Comissão de Constituição e Justiça para
análise preliminar, esta perdeu o prazo para emitir parecer.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, XI, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em questão pretende instituir a Política Antidrogas nas

escolas das redes pública e privada do Estado, que deverão realizar
campanhas com debates, palestras e atividades culturais e esportivas,
visando informar os alunos, entre outras coisas, sobre os efeitos
negativos das drogas e seus similares. Segundo o projeto, deverão
participar dessas campanhas pais de alunos, representantes da
comunidade escolar, da Secretaria de Saúde do Município, do
Ministério Público, das Polícias Civil e Militar, dos Conselhos
Comunitários de Segurança Pública e de outras organizações
envolvidas. A Subsecretaria Antidrogas ficaria responsável pela
supervisão e organização da mencionada política, bem como pela
fixação das diretrizes para o seu cumprimento.

Sem dúvida, o uso indevido de drogas é atualmente um problema de
saúde pública que acomete pessoas de todas as classes sociais e de
diversos níveis de instrução em todo o mundo. Importante destacar
que a situação tem-se agravado com o consumo de drogas cada vez
mais precoce entre os adolescentes e com a utilização de drogas
cada vez mais nocivas.

Mas, apesar da nobre intenção do legislador e da relevância do
assunto, cumpre observar que a matéria carece de inovação jurídica
tanto no âmbito nacional como no estadual, conforme explicaremos a
seguir.
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O governo federal instituiu, por meio da Lei nº 11.343, de 2006, o
Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad -,
responsável pela articulação, integração, organização e coordenação
das atividades relacionadas com a prevenção do uso indevido de
drogas. O art. 2º da mencionada norma define os objetivos do Sisnad,
entre eles o de promover a integração entre as políticas de prevenção
do uso indevido de drogas.

O Decreto nº 5.912, de 2006, que regulamenta a Lei nº 11.343,
estabelece que integram o Sisnad o Conselho Nacional Antidrogas -
Conad - e a Secretaria Nacional Antidrogas - Senad -, além de outros
órgãos. O Conad é o órgão superior do Sistema, e uma de suas
competências é acompanhar e atualizar a política nacional sobre
drogas. Essa organização do Sisnad assegura a orientação central
das atividades, bem como a descentralização de sua execução, a ser
feita nas esferas federal, distrital, estadual e municipal.

Em 2005, o Conad aprovou a nova Política Nacional sobre Drogas,
que contém, entre seus pressupostos, a prevenção do uso indevido de
drogas, por ser essa medida a intervenção mais eficaz e de menor
custo para a sociedade.

No Estado, algumas leis que visam ao estabelecimento de medidas
preventivas foram editadas, entre elas a Lei nº 13.453, de 12/1/2000,
que autoriza a criação do Programa Ronda Escolar no Estado e cujo
art. 2º, VI, prevê a promoção de campanhas periódicas de combate ao
consumo de drogas lícitas e ilícitas entre as suas finalidades; a Lei nº
13.411, de 21/12/99, que torna obrigatória a inclusão, no programa de
disciplinas do ensino fundamental e médio, de estudos sobre o uso de
drogas e dependência química; a Lei nº 13.080, de 30/12/98, que
dispõe sobre campanha educativa de prevenção do uso de drogas, da
violência, de doenças sexualmente transmissíveis e da gravidez
precoce; a Lei nº 12.615, de 23/9/97, que institui a Semana Estadual
de Prevenção às Drogas; a Lei nº 12.462, de 7/4/97, que cria o Fundo
Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes –
Funpren -; a Lei nº 11.544, de 25/7/94, que regulamenta o § 3º do art.
222 da Constituição do Estado, que, por sua vez, dispõe que “a
prevenção da dependência de drogas e afins é dever do Estado”.
Podemos citar ainda o Decreto nº 44.003, de 5/4/2005, que dispõe
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sobre o Regimento Interno do Conselho Estadual Antidrogas - Conead
- e que fixa, no art. 2º, VI, como competência do órgão a mobilização
do corpo docente, discente e funcionários de escolas públicas e
privadas para a realização de atividades de prevenção às drogas,
incluindo ações de ensino e de atenção especializada aos usuários.
Outro decreto importante é o de nº 44.360, de 24/7/2006, que institui a
Política Estadual sobre Drogas, cria o Sistema Estadual Antidrogas e
dá outras providências.

Conforme o exposto, a matéria não traz nenhuma inovação no
ordenamento jurídico, razão pela qual entendemos que o projeto em
análise não deve prosperar nesta Casa.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei nº

184/2007 no 1º turno.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
Carlos Mosconi,  Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Doutor

Rinaldo - Ruy Muniz.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 438/2007

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em
epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
712/2003, dá nova redação ao art. 20 da Lei nº 10.453, de 22/1/91.

Preliminarmente, foi o projeto distribuído à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria com a Emenda nº 1, que
apresentou.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, XII, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em tela pretende fixar o prazo de cinco anos para a

duração dos contratos administrativos de concessão do transporte
coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros 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,
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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 Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise, não
vislumbrou óbices legais e constitucionais à aprovação do projeto.
Teceu, porém, comentários sobre as regras em vigor, principalmente
quanto ao tempo da concessão para exploração desses serviços por
terceiros.

Em seu bem fundamentado parecer, essa Comissão cita, entre
outros ditames legais, o inciso II do art. 2º da Lei Federal nº 8.987, de
1995, que 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, por sua conta e risco, e por prazo
determinado.” (Grifo nosso.)

No entanto, cabe-nos informar que a lei a cujo artigo o projeto em
questão propõe dar nova redação não se encontra mais em vigor.
Com efeito, a Lei nº 10.453, de 1991, foi revogada na íntegra pelo art.
23 da Lei nº 14.868, de 2003, que dispõe sobre o Programa Estadual
de Parcerias Público-Privadas. Destarte, por óbvio, a proposição em
exame perdeu o objeto.

A propósito da idéia central levantada pela proposição, há que
destacar ser o prazo do contrato de concessão de serviço público de
transporte fixado após a realização de estudos de viabilidade
econômico-financeira, visando assegurar a amortização dos
investimentos necessários à prestação do serviço. Além disso, o
transporte público não conta com subsídio ou incentivo fiscal, tendo
como única fonte de recursos a tarifa desembolsada pelo usuário pelo
serviço prestado.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº

438/2007.
Sala das Comissões, 9 de outubro de 2007.
Juninho Araújo, Presidente - Djalma Diniz, relator - Gil Pereira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 685/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório
De autoria do Deputado Délio Malheiros, o Projeto de Lei nº

685/2007 institui o Estatuto do Cinéfilo e dá outras providências.
Preliminarmente, o projeto foi distribuído à Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Em seguida, a matéria foi analisada
pela Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, que
opinou pela aprovação do projeto.

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, ao instituir o Estatuto do Cinéfilo, é

regular as relações entre os estabelecimentos que exploram
comercialmente a apresentação de filmes, teatro, dança e demais
espetáculos artísticos e os freqüentadores das salas de cinema e
teatro no Estado. Para isso, a proposição dispõe sobre a forma de
divulgação da programação, a venda de ingressos, a segurança e o
conforto dos freqüentadores, a higiene e a manutenção de ouvidorias
nesses estabelecimentos. O projeto ainda determina a aplicação das
sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor aos infratores
de suas disposições.

De acordo com o autor, a proposição visa aprimorar ainda mais o
conforto e a segurança do freqüentador das salas de cinema e afins,
na tentativa de minimizar problemas na prestação do serviço, e, ao
mesmo tempo, beneficiar o empreendedor, resguardando os seus
direitos e atraindo cada vez mais clientes ao seu estabelecimento. O
autor ressalta que representantes dos empreendimentos destinatários
desse projeto acompanharam e participaram de sua criação, mediante
realização de reuniões e audiências públicas.

Consideramos que o grande mérito da proposição é assegurar
direitos aos freqüentadores das salas de cinema e teatro, sem
comprometer a livre iniciativa desse ramo de atividade, contribuindo,
assim, para o seu maior desenvolvimento. Salientamos, ainda, que
não há impacto para os cofres públicos.

No entanto, somos levados a discordar do disposto no art. 7º do
projeto, que estabelece condição para a concessão de desconto ao
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estudante. Tendo em vista a existência de leis específicas, tanto
federais quanto estaduais, que tratam a questão de forma mais
aprofundada ou que estabelecem desconto para outros grupos, como
por exemplo os idosos, propomos a supressão do referido artigo, por
meio de emenda.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

685/2007, no 1º turno, com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
EMENDA Nº 1

Suprima-se o art. 7º.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Agostinho

Patrús Filho - Sebastião Helvécio - Jayro Lessa - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 687/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe
“institui o Programa de Conscientização, Orientação e Prevenção ao
Alcoolismo e Anti-Drogas, no âmbito das estações de metrô na Capital
e rodoviárias”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 10/4/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Preliminarmente, o projeto vem a esta Comissão para ser analisado
quanto aos seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em estudo pretende instituir o Programa de

Conscientização, Orientação e Prevenção ao Alcoolismo e Anti-
drogas, com o escopo de informar e orientar à população sobre os
malefícios do consumo de álcool. O projeto estabelece que o referido
programa será coordenado pelas Secretarias de Estado de Saúde e
de Esportes e Juventude. E, por fim, em seu art. 3º, dispõe que cada
estação de metrô possuirá uma sala para implementação do programa
em questão e disporá de placas informando aos usuários sobre a
existência do referido programa e sua gratuidade, como também de
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cartazes com mensagens educativas, afixados em locais de acesso
ao público.

Inicialmente, é importante considerar que a elaboração e a execução
de programas são atividades administrativas e estão inseridas na
competência material do Estado, cabendo ao Poder Executivo,
estruturado como o detentor dos instrumentos apropriados para criar
programas governamentais sujeitos a procedimentos técnicos, a
competência para instituir esse tipo de ação.

A Constituição da República, em seu art. 2º, estabeleceu como
Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo,
o Executivo e o Judiciário. O constituinte determinou, ainda, funções
para cada um desses Poderes, atribuindo-lhes competências próprias,
mas sem exclusividade absoluta. Assim, cada Poder possui uma
função predominante, que o caracteriza como detentor de uma
parcela da soberania estatal, além de outras funções previstas no
texto constitucional. São as chamadas funções típicas e atípicas.

As funções típicas do Poder Legislativo são legislar e fiscalizar, não
havendo predominância de uma sobre a outra. Ao Poder Executivo, a
norma constitucional atribui a função típica de administrar, por meio de
atos de chefia de Estado, de governo e de administração. Cabe ao
Chefe do Poder Executivo a representação do ente político, a direção
dos seus negócios e a administração da coisa pública.

Ressalte-se que a atividade legislativa opera no plano da abstração
e da generalidade, e não pode avançar a ponto de minudenciar a ação
executiva, prescrevendo a implementação de programa
governamental, pois isso iria esvaziar a atuação institucional do
Executivo e contrariar o princípio constitucional da separação dos
Poderes.

Assim, vem-se pronunciando o Supremo Tribunal Federal, conforme
a Decisão de Questão de Ordem suscitada na Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 224 (ADIQO 224/RJ), que decidiu não estar
sob reserva legal a criação de programa, ressalvados os casos
expressamente previstos na Constituição da República, conforme o
disposto nos arts. 48, IV, e 165, §§ 1º e 4º.

Quando sua implementação demanda previsão de recursos, os
programas de ação governamental devem, necessariamente, constar
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na Lei Orçamentária Anual, de iniciativa do Poder Executivo, a qual
compreende o Orçamento Fiscal e o Orçamento de Investimento das
Empresas Controladas pelo Estado, não sendo o caso de iniciativa de
projeto de lei específico criando programa.

A mesma análise pode ser feita com relação ao estabelecimento de
atribuições para Secretaria de Estado. O processo de estruturação e
definição das atribuições dos órgãos integrantes da administração
pública estadual também é matéria que, por sua natureza, encontra-se
entre aquelas de iniciativa exclusiva do Poder Executivo. Ainda sob a
égide do princípio da separação dos Poderes, segundo a Constituição
da República, cabe ao Chefe do Executivo organizar esse Poder.
Quaisquer alterações na estrutura administrativa do Poder Executivo
devem passar pelo crivo do Poder Legislativo, porém o legislador não
pode, por meio de lei de sua iniciativa, compelir o Executivo a alterar a
competência de órgão integrante de sua própria estrutura
administrativa.

Sobre o tema, O Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 1144-8/RS, que teve como relator o Ministro
Eros Grau, declarou inconstitucional, em acórdão publicado em
8/9/2006, a Lei nº 10.238, de 1994, do Estado do Rio Grande do Sul,
que institui o Programa Estadual de Iluminação Pública, sob o
fundamento de ofensa ao art. 61, § 1º, inciso II, alínea “e”, da
Constituição da República. Transcrevemos a seguir trecho do
acórdão:

“1 - Vício de iniciativa, vez que o projeto de lei foi apresentado por
um parlamentar, embora trate de matéria típica de Administração. 2 -
O texto normativo criou novo órgão na Administração Pública
estadual, o Conselho de Administração, composto, entre outros, por
dois Secretários de Estado, além de acarretar ônus para o Estado-
membro. Afronta ao disposto no artigo 61, § 1º, inciso II, alínea “e”, da
Constituição do Brasil”.

Dessa forma, entendemos que a proposição em estudo não deve
prosperar nesta Casa Legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 687/2007.
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Sala das Comissões, 9 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

Costa - Neider Moreira - Delvito Alves - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 898/2007

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, a proposição em estudo
dispõe sobre a comercialização de lanches e bebidas em escolas no
Estado de Minas Gerais.

O projeto foi apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça
para análise preliminar, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade 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, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto em estudo pretende estabelecer padrões de qualidade

nutricional indispensáveis à saúde dos alunos e à prevenção da
obesidade infantil por meio da proibição da venda de determinados
alimentos nas escolas públicas e privadas do Estado. O art. 2º da
proposição enumera os produtos que terão sua comercialização
proibida nas escolas, como frituras, pães, salgados, biscoitos, entre
outros, e determina que sejam vendidos pelo menos dois tipos de
frutas nesses estabelecimentos. O art. 3º prevê que a proibição da
venda dos alimentos citados será uma das exigências para a
concessão de alvará sanitário para o estabelecimento que
comercializa alimentos nas escolas. Por fim, sujeita o infrator às
penalidades previstas na Lei Federal nº 6.437, de 1977.

O Sistema Único de Saúde - SUS - tratou da questão da
alimentação por meio da Política Nacional de Alimentação e Nutrição -
PNAN. Um dos eixos dessa política é a alimentação saudável e uma
de suas diretrizes, a promoção de práticas alimentares saudáveis. A
elaboração e publicação dos guias alimentares nacionais para
crianças e adultos, cuja divulgação fica a cargo dos profissionais de
saúde, é uma ação estratégica dessa política. O Ministério da Saúde,
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por exemplo, publicou o Guia Alimentar para a População Brasileira,
instrumento de promoção da alimentação saudável que enfatiza a
estratégia de saúde da família.

O tema tratado pela proposição em análise é muito importante e tem
sido debatido por esta Casa. Em julho de 2006 foi realizado, na
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, o fórum técnico “Obesidade:
desafios e perspectivas”, que debateu a obesidade infanto-juvenil em
várias palestras. Segundo os palestrantes, a taxa de crescimento da
obesidade infantil é elevada e está se tornando um problema de
saúde pública. Segundo dados de uma pesquisa do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística - IBGE - divulgados em 2002, 18% dos
meninos e 15% das meninas estão com sobrepeso e obesidade. Essa
mesma pesquisa publicou ainda que a situação das crianças
brasileiras melhorou quanto à desnutrição, mas o problema relativo à
má nutrição permanece. Nesse evento ficou evidente a importância da
escola na conscientização de uma alimentação saudável. A escola
deve lançar as bases para a educação nutricional e oferecer uma
alimentação adequada a seus alunos.

Outra iniciativa da Assembléia de Minas diz respeito ao ciclo de
debates sobre alimentação escolar, a ser realizado em outubro
próximo, que debaterá questões relativas ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE -, bem como tratará da educação
alimentar e nutricional no espaço escolar. Esse evento conta com o
apoio de vários órgãos, como as Secretarias de Estado de Saúde e de
Educação e o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável de Minas Gerais - Consea-MG -, o que revela a
preocupação do poder público com a questão.

Importante lembrar que esta Comissão debateu recentemente o
projeto em estudo por meio de audiência pública. Merece ser citada a
observação feita pela representante do Conselho Regional de
Nutricionistas quanto à existência de lei no Estado do Rio de Janeiro
proibindo a comercialização, aquisição, confecção e distribuição de
produtos que colaborem para a obesidade infantil nas cantinas e
similares instalados nas escolas públicas e privadas do Estado. Trata-
se da Lei nº 4.508, de 2005, atualmente em vigor.

A Comissão de Constituição e Justiça, tendo em vista a existência
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da Lei nº 15.072, de 5/4/2004, que dispõe sobre a promoção da
educação alimentar e nutricional nas escolas públicas e privadas do
sistema estadual de ensino, sugeriu que o projeto fosse incorporado a
essa norma, por meio do Substitutivo nº 1. Concordamos com a
modificação proposta, que está em consonância com o princípio da
consolidação das leis.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

898/2007 em 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Ruy Muniz -

Doutor Rinaldo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.120/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto em epígrafe, do Deputado Délio Malheiros, obriga o
fornecimento por escrito de razões de indeferimento de crédito e dá
outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 24/5/2007, a proposição,
preliminarmente, foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade
com a Emenda nº 1, que apresentou.

Posteriormente, a matéria foi encaminhada à Comissão de Defesa
do Consumidor e do Contribuinte, que opinou pela aprovação do
projeto com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, em
obediência ao art. 188, c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em pauta pretende tornar obrigatória a prestação de

informação ao consumidor, por parte dos fornecedores, sobre os
motivos de inviabilidade de financiamento ou mesmo de compra pelo
crediário, além de estabelecer as penalidades a serem aplicadas aos
estabelecimentos infratores.

A Comissão de Constituição e Justiça, além de não vislumbrar óbice
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de natureza jurídico-constitucional a impedir a normal tramitação da
proposição, evidenciou que o projeto está em absoluta consonância
com as normas consumeristas, consubstanciadas na Lei Federal nº
8.078, de 11/9/90 - Código de Proteção e Defesa do Consumidor.
Acrescentou que, inexistindo norma geral sobre a matéria, remanesce
aos Estados a competência suplementar para dispor sobre o tema e
que não há nenhuma vedação à instauração do processo legislativo
por iniciativa parlamentar.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, por sua
vez, salientou que infelizmente são cada vez mais corriqueiras
transações fraudulentas envolvendo o CPF do consumidor, que passa
a ter seu nome indevidamente inscrito nos cadastros de proteção ao
crédito sem nem ao menos saber os motivos de tal negativa. A
adoção da medida proposta, assim, proporcionará uma solução
imediata e eficaz para os consumidores, que sabidamente constituem
a parte hipossuficiente de uma relação de consumo.

Do ponto de vista financeiro, a simples obrigação de prestar
informações, por parte dos fornecedores de crédito, sobre os motivos
do indeferimento do crédito reivindicado pelo consumidor não gera
aumento de despesa para o Estado, nem tampouco onera os
estabelecimentos comerciais e financeiros de maneira expressiva.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.120/2007, no 1º turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Antônio Júlio -

Lafayette de Andrada - Jayro Lessa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.153/2007

Comissão de Administração Pública
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 portadoras de deficiência.
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Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/5/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social e de Administração Pública.

A Comissão de Constituição e Justiça, em exame preliminar,
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.
A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, por sua
vez, opinou por sua aprovação na forma proposta.

Compete a esta Comissão pronunciar-se sobre o mérito do projeto,
consoante dispõe o art. 102, I, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em análise pretende alterar de 10% para 15% a reserva

percentual de cargos ou empregos públicos, no âmbito da
administração pública do Estado, para pessoas portadoras de
deficiência.

Cumpre, de início, ressaltar que a atividade do legislador deve se
pautar pelos valores e princípios fundantes da ordem pública definidos
pela Constituição da República. Nesse aspecto, merece destaque a
necessidade de transposição, para os textos normativos, dos
contornos da tutela da pessoa humana delineados por aquela
Constituição, fazendo-se, assim, a comunhão entre os princípios
constitucionais e as circunstâncias concretas.

A matéria de que trata o projeto encontra-se inserida no contexto de
integração do cidadão hipossuficiente na vida social, decorrendo
diretamente do princípio da dignidade da pessoa humana,
considerado um dos fundamentos da República Federativa, nos
termos do art. 1o, III, da Carta Magna.

É importante também esclarecer que a proposição em exame se
encontra em consonância com o princípio da igualdade, adotado pela
Constituição da República. De fato, os tratamentos normativos
diferenciados são compatíveis com o texto constitucional, desde que
atendam à razoabilidade no que toca ao fim visado.

A propósito do princípio da igualdade, Celso Antônio Bandeira de
Mello esclarece:

“Em verdade, o que se tem de indagar para concluir se uma norma
desatende a igualdade ou se convive bem com ela é o seguinte: se o
tratamento diverso outorgado a uns for ‘justificável’, por existir uma
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correlação lógica entre o fator de discrímen tomado em conta e o
regramento que se lhe deu, a norma ou a conduta são compatíveis
com o princípio da igualdade, se, pelo contrário, inexistir esta relação
de congruência lógica ou - o que ainda seria mais flagrante - se nem
ao menos houvesse um fator de discrímen identificável, a norma ou a
conduta serão incompatíveis com o princípio da igualdade”. (Princípio
da Isonomia: Desequiparações Proibidas e Desequiparações
Permitidas, Revista Trimestral de Direito Público, 1/1993, p. 81/82).

No caso do projeto em apreço, que objetiva ampliar a reserva
percentual de cargos ou empregos públicos para pessoas portadoras
de deficiência, não há distinção arbitrária. Com efeito, o legislador
estadual, atento à necessidade de resguardar os interesses das
pessoas portadoras de necessidades especiais e assegurar-lhes a
melhoria de sua condição individual, social e econômica, cria
mecanismo compensatório destinado a ensejar a superação das
desvantagens decorrentes das limitações de ordem pessoal.

Ademais, registre-se que a Constituição da República prevê, em seu
art. 37, VIII, que a lei reservará percentual dos cargos e empregos
públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os
critérios de admissão dessas pessoas.

Assim, a Lei no 8.112, de 11/12/90, estabelece, em seu art. 5o, § 2o,
que “às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de
se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas
atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são
portadoras; para tais pessoas serão reservadas até 20% das vagas
oferecidas no concurso”.

No que toca à necessidade de alteração do percentual, de acordo
com os dados do Censo 2000, realizado pelo IBGE, apresentados
pela Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social,
aproximadamente, 24.600.000 pessoas, ou 14,5% da população
brasileira, apresentaram algum tipo de deficiência ou incapacidade. Já
em Minas Gerais, apurou-se que 2.600.000 pessoas eram portadoras
de pelo menos uma das deficiência enumeradas, o que corresponde a
14,9% da população do Estado, que era de 17.900.000 para o mesmo
período. A população economicamente ativa residente no Estado, com
pelo menos uma das deficiências investigadas, na faixa etária de 18 a
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64 anos, é de 1.700.000 pessoas, o que corresponde a 16,8% da
população economicamente ativa dessa faixa etária, que era de
10.600.000.

Diante de tais informações, entendemos que o aumento do
percentual neste caso é justificável, por adequar a reserva em questão
ao número de pessoas portadoras de deficiência no Estado.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1o turno, do

Projeto de Lei no 1.153/2007.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Inácio Franco, relator - Ademir

Lucas - André Quintão - Chico Uejo - Domingos Sávio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.306/2007

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo instituir o Selo de Qualidade Artesanal.

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, XIII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.306/2007 tem por escopo instituir o Selo de

Qualidade Artesanal, o qual identificará os produtos feitos no Estado,
assegurando que ele é de elaboração artesanal, de qualidade e, se
utilitário, que seu uso é higiênico e sanitariamente comprovado e
adequado.

Esclareça-se que a Comissão de Constituição e Justiça, ao exarar
seu parecer, ressaltou a necessidade de se sanarem algumas
impropriedades no projeto de lei como também de adequar o texto à
técnica legislativa e, para tanto, apresentou o Substitutivo nº 1.

Quanto ao exame do mérito do projeto, é importante salientar que o
artesanato é fundamental no processo de preservação da identidade
das diversas regiões de Minas Gerais, funcionando como uma
referência de identidade, memória e preservação cultural. Além disso,
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é fonte de emprego e renda e impulsionador do turismo no Estado.
Apesar de sua reconhecida importância, o setor ainda carece de

investimentos e políticas culturais específicas para combater o maior
obstáculo ao desenvolvimento do artesão: a informalidade.

Como o artesanato envolve uma cadeia de produção e uma
atividade que pode significar a redenção de regiões ou territórios com
graves problemas econômicos e sociais, é fundamental que seja
considerado na esfera do desenvolvimento econômico, porque gera
reconhecimento da atividade como um importante instrumento de
geração de renda e inclusão social.

Entretanto, a inserção do artesanato no ramo de atividades
econômicas levou a um processo de industrialização do produto
artesanal, voltado para consumo turístico de massa. Esse fenômeno
originou o termo “industrianato”, em que as mercadorias são feitas em
larga escala e distribuídas para além do território de origem,
desvinculando-se de uma localidade, tradição ou comunidade
específica.

Nesse contexto, o projeto de lei em análise é oportuno e meritório,
pois a criação de um selo para a distinção da qualidade do legítimo
artesanato mineiro não só incentivará o trabalho dos artesãos, como
também prestará o merecido reconhecimento a seu produto.

Entretanto, consideramos que o Selo de Qualidade Artesanal deve
atestar que o produto artesanal é ecologicamente correto, o que inclui
a utilização de matéria-prima renovável, um sistema de fabricação não
poluente e embalagens de fácil reciclagem, em harmonia com o meio
ambiente.

Além disso, é fundamental que esse Selo também assegure que o
artesanato por ele destacado não é fruto do trabalho infantil, ou seja,
não foi produzido por crianças ou adolescentes abaixo da idade
mínima legal permitida para o trabalho. O poder público, em conjunto
com organizações sociais, tem envidado esforços para coibir a
exploração desse segmento, garantindo-lhe desenvolvimento
saudável e educação. E a iniciativa consubstanciada no projeto pode
ser mais uma forma de sensibilizar a sociedade para esse grave
problema.

Com esse propósito, apresentamos a Emenda nº 1 ao Substitutivo
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nº 1, ao final deste parecer, para acrescentar como itens a serem
verificados para a concessão do Selo de Qualidade Artesanal a
produção ecologicamente correta e não ter sido utilizada mão-de-obra
infantil na produção.

Conclusão
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do

Projeto de Lei nº 1.306/2007 na forma do Substitutivo nº 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda
nº 1, apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1 AO SUBSTITUTIVO Nº 1
Dê-se ao parágrafo único do art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
Parágrafo único - O Selo de Qualidade Artesanal a que se refere o

“caput” deste artigo tem como objetivo assegurar que o produto é de
elaboração artesanal, ecologicamente correto, de qualidade, não
utiliza mão-de-obra infantil em sua produção e, quando utilitário, que
seu uso é higiênico e sanitariamente adequado.”.

Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
Vanderlei Miranda, Presidente - Cecília Ferramenta, relatora - Eros

Biondini.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.658/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
“fixa o subsídio dos membros da Defensoria Pública e dá outras
providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo”, em 6/10/2007, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Preliminarmente, a matéria vem a esta Comissão para receber
parecer sobre a sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na
forma do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise é oriundo do desmembramento do

Projeto de Lei Complementar nº 29/2007, que altera a Lei
Complementar nº 65, de 2003, e pretendia, na sua forma original, fixar
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o subsídio dos membros da Defensoria Pública.
O Projeto de Lei Complementar nº 29/2007, além de tratar de

matéria disciplinada em lei complementar, estava, na sua forma
original, tratando da fixação de subsídio, assunto que deve ser
disciplinado por meio de lei ordinária. De acordo com o disposto no
inciso X do art. 39 da Constituição da República, a remuneração de
servidor ou a fixação de subsídio ou a sua alteração se darão por lei
específica, observada a iniciativa privativa. Trata-se de matéria que
gera controvérsia, mas o entendimento dominante é o de que só
devem integrar lei complementar as matérias assim definidas
especificamente no Texto Constitucional. Verifica-se, então, que o
Governador do Estado incluiu no mesmo projeto matérias que exigem
diferentes quóruns para aprovação, no caso, a alteração de lei
complementar e a fixação de subsídios.

Por isso, esta Comissão, ao analisar o Projeto de Lei Complementar
nº 29/2007, apresentou um substitutivo para adequar o projeto original
à forma regimentalmente prevista para sua tramitação, e, em anexo,
um novo projeto para desmembrar a matéria, mantida a autoria do
Governador do Estado. O projeto de lei desmembrado é o projeto de
lei objeto deste estudo.

A Constituição da República, no seu art. 134, dispõe que a
Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os
graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV, da Carta Maior. A
Emenda à Constituição da República nº 45, de 2004, assegurou às
Defensorias Públicas Estaduais autonomia funcional e administrativa.
Já a Emenda à Constituição da República nº 19, de 1998, determinou
a remuneração dos Defensores Públicos na forma do art. 39, §4º, da
Carta, ou seja, na forma de subsídio fixado em parcela única, sendo
vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono,
prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

Por força do seu art. 66, III, da Constituição do Estado, a iniciativa
para deflagrar projeto de lei relativo à fixação de subsídio da
Defensoria Pública é privativa do Governador do Estado.

Verifica-se, portanto, que a matéria se encontra no rol de
competência legiferante do Estado, tendo sido observadas as normas



503

relativas à competência para deflagrar o processo legislativo.
A Lei  de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar Federal nº

101, de 4/5/2000 - dispõe, no seu art. 16, que a criação, a expansão
ou o aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento
de despesa deve ser acompanhada de estimativa de impacto
orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e
nos dois subseqüentes. Determina ainda que se faz necessária
declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem
adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e
compatibilidade com o plano plurianual e com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias. Com vistas a dar cumprimento à norma prevista na Lei
de Responsabilidade Fiscal, a Secretaria de Planejamento e Gestão
encaminhou, para instruir o processo legislativo, o Ofício nº 688/2007,
que deverá ser analisado pela Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, no momento oportuno.

É mister observar, entretanto, que se faz necessária a adequação da
nomenclatura atribuída à classe da carreira do Defensor Público, já
que consta no texto do projeto a expressão “Defensor Público
Substituto”, enquanto o seu Anexo I apresenta nomenclatura distinta.
Com o objetivo de tornar mais clara a norma legal e evitar dúvidas
quando da sua interpretação, entendemos conveniente dividir a
Classe I em Níveis I e II. Por esse motivo e tendo em vista ainda a
necessidade de se efetuarem adequações de ordem formal relativas à
técnica legislativa, apresentamos o Substitutivo nº 1, para aprimorar a
proposição.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.658/2007 na
forma do seguinte Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Fixa o subsídio dos membros da Defensoria Pública do Estado e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O subsídio dos membros da Defensoria Pública é o fixado

no Anexo I desta lei, a partir de 1º de setembro de 2007.
Art. 2º - O subsídio do Defensor Público-Geral, do Subdefensor
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Público-Geral e do Corregedor-Geral é o fixado no Anexo II desta lei,
a partir de 1º de setembro de 2007.

Art. 3° - O Defensor Público Substituto em exercíci o na data da
publicação desta lei será retribuído com o subsídio de Defensor
Público de Classe I - Nível II.

Parágrafo único - 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 - Nível I.

Art. 4º - A fixação do subsídio de que trata esta lei 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 título de vantagem
pessoal nominalmente identificada.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos financeiros a 1º de setembro de 2007.

ANEXO I
(a que se refere o art. 1º da Lei n° , de de 2007)

  * -  A tabela referente ao Subsídio dos Membros da Defensoria
Pública foi publicada no “Diário do Legislativo” do dia 11.10.2007.

ANEXO II
(a que se refere o art. 2º da Lei n° , de de 2007)

  * -  A tabela referente ao Subsídio do Defensor Público-Geral, do
Subdefensor Público-Geral e do Corregedor-Geral foi publicada no
“Diário do Legislativo” do dia 11.10.2007.

Sala das Comissões, 9 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo -

Sebastião Costa - Hely Tarqüínio - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.658/2007

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
“fixa o subsídio dos membros da Defensoria Pública e dá outras
providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 6/10/2007, o projeto foi
distribuído às comissões competentes para receber parecer, nos
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termos do art. 188, c/c com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu

parecer sobre a juridicidade, a constitucionalidade e a legalidade da
matéria.

Cumpre, agora, a esta Comissão, o exame do mérito da proposição,
fundamentado nos termos seguintes.

Fundamentação
Oriundo do desmembramento do Projeto de Lei Complementar nº

29/2007, que altera a Lei Complementar nº 65, de 2003, o projeto de
lei em exame fixa o subsídio dos membros da Defensoria Pública,
com os mesmos valores definidos no projeto original.

Com a iniciativa proposta, as funções do Defensor Público estão,
agora, merecidamente reconhecidas, haja vista o papel de grande
relevância que a Defensoria Pública exerce no Estado. Com efeito, é
por meio da Defensoria Pública que o Estado cumpre o seu dever de
garantir o acesso à Justiça das pessoas desprovidas de recursos
financeiros para fazer frente às despesas com advogado e custas do
processo.

Ressalte-se, por ser oportuno, que a Emenda Constitucional nº 45,
de 2004, ao assegurar autonomia funcional e administrativa às
Defensorias Públicas Estaduais, nos termos do art. 134, § 2º, reforça o
papel fundamental desses órgãos no exercício da função jurisdicional
do Estado, notadamente diante das reivindicações dos segmentos
mais carentes da sociedade junto ao Poder Judiciário.

Na esteira desse entendimento, a fixação dos subsídios dos
Defensores Públicos por meio da proposição em análise demonstra o
reconhecimento da nobreza e relevância dos serviços por eles
prestados.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela a aprovação da
matéria na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou, a fim de tornar
mais clara a norma legal e evitar dúvidas quando da sua
interpretação, no tocante à expressão “Defensor Público Substituto“,
promovendo, ainda, a divisão da Classe I em dois níveis, de forma
que, no Nível I, encontra-se o Defensor Público em estágio probatório.
As demais adequações foram de ordem formal, relativas à técnica
legislativa, para aprimorar a proposição, com as quais concordamos.
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Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.658/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Chico Uejo, relator - Inácio Franco -

Ademir Lucas - Domingos Sávio - André Quintão.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.658/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe,
derivado do desmembramento do Projeto de Lei Complementar nº
29/2007, “fixa o subsídio dos membros da Defensoria Pública e dá
outras providências”.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma
do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Em seguida, a Comissão de Administração Pública exarou parecer
pela aprovação da matéria na forma desse substitutivo.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada, nos
lindes de sua competência, nos termos regimentais.

Fundamentação
O projeto de lei em pauta tem como objetivo fixar o subsídio dos

membros da Defensoria Pública.
Preliminarmente, é importante ressaltar que as Comissões que nos

antecederam foram favoráveis à proposição na forma do mencionado
substitutivo, com o qual concordamos.

Por seu turno, o Governador do Estado, na Mensagem nº 112/2007,
declara que o subsídio proposto está em conformidade com os limites
de despesas determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

Ademais, a Secretaria de Planejamento e Gestão, por meio do
Ofício nº 688/2007, de 28/9/2007, informa à Assembléia Legislativa
que o impacto financeiro da aprovação do projeto de lei em questão
será de R$8.700.000,00, no período de setembro a dezembro do
corrente ano, e de R$23.000.000,00 para cada exercício fiscal. O
ofício ressalta também que esses acréscimos estão em conformidade
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com os limites de despesas com pessoal estabelecidos pela LRF.
O último Relatório de Gestão Fiscal, a que se referem os arts. 54 e

55 da LRF, apurado de acordo com a Portaria nº 632/06 da Secretaria
do Tesouro Nacional - STN -, correspondente ao período de 1º/9/2006
a 31/8/2007, mostra que as despesas com pessoal, de
R$10.520.506.041,47, estão abaixo do limite máximo de gasto com
pessoal do Executivo, a que se refere o art. 20, inciso II, alínea “c”,
dessa lei (49% da receita corrente líquida, ou seja,
R$11.055.670.209,87), e praticamente iguais ao limite de que trata o
parágrafo único do art. 22 da mesma lei, o denominado limite
prudencial, que veda concessão de vantagem, aumento, reajuste ou
adequação de remuneração a qualquer título. Assim, entendemos,
também, que o projeto em pauta está de acordo com a LRF.

Além disso, o mesmo Relatório, apurado nos termos da Instrução
Normativa nº 5/2001 do Tribunal de Contas, demonstra que as
despesas com pessoal são de R$7.064.475.412,80, valor muito
inferior aos limites anteriormente mencionados. Como,
constitucionalmente, o Tribunal de Contas é o órgão competente para
analisar as contas do Estado, entendemos que o Relatório de Gestão
Fiscal deve ser estar de acordo com as diretrizes desse Tribunal.

Finalmente, 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 o de analisar a repercussão financeira das proposições,
entendemos que o projeto não encontra óbice. Preliminarmente,
podemos imaginar que o mencionado impacto financeiro anual de
R$23.000.000,00, diante da magnitude do orçamento do Estado, pode
ser facilmente absorvido. Entendemos que se encontrará sem
dificuldade fonte para cobertura da despesa, compatibilizando-a com
as receitas e as demais despesas públicas, sem prejuízo do equilíbrio
orçamentário, sendo ela, assim, facilmente incorporada à Lei dos
Meios.

Destarte, não encontramos óbice financeiro ou orçamentário à
tramitação do projeto de lei em exame.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do

Projeto de Lei nº 1.658/2007 na forma do Substitutivo nº 1,
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apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Jayro Lessa -

Lafayette de Andrada - Antônio Júlio - Agostinho Patrús Filho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 843/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 843/2007, de autoria do Deputad o Fábio Avelar,

que declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Produtores Rurais da Região do Pontal, com sede no Município de
Martinho Campos, 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° 843/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Produtores Rurais de Martinho Campos na Região do Pontal, com
sede no Município de Martinho Campos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Comunitária dos Produtores Rurais de Martinho Campos na Região do
Pontal, com sede no Município de Martinho Campos.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 3 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Dimas Fabiano.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.410/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.410/2007, de autoria do Deput ado Zé Maia,
que declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Empreendedores Rurais da Comunidade Cachoeira e Região - ACC -,
com sede no Município de Itapagipe, 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° 1.410/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Empreendedores Rurais da Comunidade Cachoeira e Região - ACC -,
com sede no Município de Itapagipe.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Comunitária dos Empreendedores Rurais da Comunidade Cachoeira e
Região - ACC -, com sede no Município de Itapagipe.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 3 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Gláucia

Brandão.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 9/10/2007, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento do Sr.

Milton Szchaber de Araújo, ocorrido em 7/10/2007, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 12 DE OUTUBRO DE 2007

ATAS
ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/10/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana e Inácio Franco

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei nºs 1.671 e 1.672/2007 - Requerimentos
nºs 1.278 a 1.286/2007 - Requerimentos da Comissão de Direitos
Humanos (5) e do Deputado Leonardo Moreira (2) - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Cultura, de Política Agropecuária e
de Transporte - Oradores Inscritos: Discurso do Deputado Carlos
Pimenta; questões de ordem; chamada para recomposição de
quórum; existência de número regimental para a continuação dos
trabalhos; discursos dos Deputados Doutor Viana, Getúlio Neiva e
Antônio Júlio - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de
Inscrições - Questões de ordem - Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos: Requerimentos do Deputado Leonardo
Moreira (2); deferimento - Discussão e Votação de Pareceres:
Pareceres de Redação Final do Projeto de Resolução nº 1.547/2007 e
dos Projetos de Lei nºs 261, 1.249, 1.356 e 1.415/2007; aprovação -
Votação de Requerimentos: Requerimentos da Comissão de Direitos
Humanos (5); aprovação - 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 - Arlen
Santiago - Bráulio Braz - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília
Ferramenta - Chico Uejo - 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 - Gil Pereira - Gilberto Abramo -
Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa -
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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 - 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 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 Inácio Franco, 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 1.671/2007
Declara de utilidade pública a Academia Rio-Pombense de Ciências,

Letras e Artes, com sede no Município de Rio Pomba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Academia Rio-

Pombense de Ciências, Letras e Artes, com sede no Município de Rio
Pomba.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de outubro de 2007.
Sebastião Helvécio



512

Justificação: A Academia Rio-Pombense de Ciências, Letras e Artes,
fundada em 7/9/96, é uma entidade civil e cultural, composta por
pessoas idôneas, com sede no Município de Rio Pomba, na Rua
Doutor Fausto de Freitas, nº 26, Centro.

A referida academia tem por finalidade congregar intelectuais rio-
pombenses ou não, para ampliar, em todos os sentidos, a cultura da
referida cidade; contribuir para o máximo desenvolvimento cultural de
Rio Pomba, Minas Gerais e do Brasil; zelar e defender os interesses
fundamentais dos lídimos representantes da cultura rio-pombense;
reivindicar ao poder público as justas aspirações afetas à cultura em
geral, para o bem da cidade que representa; criar condições e
facilidades, por meio de debates, palestras, simpósios e outros meios,
para a maior aproximação do público com a filosofia, ciências, artes e
letras; promover na cidade, a critério da instituição, jornadas de
estudos e debates culturais, nas diversas áreas do saber humano;
promover concursos, sempre que possível, sobre temas locais ou de
âmbito nacional; lutar para proteger os direitos autorais e estimular a
aquisição de acervos culturais diversos; amparar os direitos morais e
patrimoniais de seus associados, representando-os nas organizações
empenhadas a divulgação da cultura em sentido lato.

A Academia Rio-Pombense é uma entidade na qual não se permite
discriminação, seja de caráter religioso, político, partidário, seja de
outra natureza. No desenvolvimento de suas atividades, não remunera
os membros de sua diretoria pelo exercício específico de suas
funções, não distribui lucros, vantagens ou bonificações a dirigentes,
associados ou mantenedores sob nenhuma forma.

A Academia Rio-Pombense de Ciências, Letras e Artes 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 1.672/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência

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

Proteção e Assistência aos Condenados - Apac -, com sede no
Município de Governador Valadares.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de outubro de 2007.
Jayro Lessa
Justificação: A Associação de Proteção e Assistência aos

Condenados - Apac, do Município de Governador Valadares, é
sociedade civil sem fins lucrativos, de cunho assistencial, que
desenvolve ações sociais em benefício de detentos e presidiários,
buscando resgatar-lhes a dignidade, por meio da reabilitação e da
educação.

Assim, como disposto em seu estatuto social, a Apac, ao realizar
atividades de inclusão, como a oferta de ensino profissionalizante,
visando à reintegração social, presta serviço de reconhecido interesse
público, zelando pelos direitos dos sentenciados, indistintamente.

Ademais, fundada em 28/10/2005, 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 de Segurança Pública, para deliberação, nos termos do
art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Nº 1.278/2007, do Deputado André Quintão, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com a Pastoral do Menor pelo
transcurso de seu 30º aniversário de criação. (- À Comissão de
Cultura.)

Nº 1.279/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Sr. Paulo Sérgio
Nonaka por sua eleição para a Presidência da Associação Brasileira
de Bares e Restaurantes - Abrasel-MG. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 1.280/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
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seja formulado voto de congratulações com o Centro de Instrução e
Adaptação da Aeronáutica - Ciaar - pelo transcurso do 24º aniversário
de seu complexo militar. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.281/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Biocor Instituto por ter
sido agraciado com o Prêmio Mineiro da Qualidade - Troféu Ouro. (- À
Comissão de Saúde.)

Nº 1.282/2007, do Deputado Deiró Marra, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com os professores da
Superintendência Regional de Ensino de Patrocínio pelo transcurso do
Dia do Professor.

Nº 1.283/2007, do Deputado Deiró Marra, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com os professores da
Superintendência Regional de Ensino de Paracatu pelo transcurso do
Dia do Professor.

Nº 1.284/2007, do Deputado Deiró Marra, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com os professores da
Superintendência Regional de Ensino de Januária pelo transcurso do
Dia do Professor. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 1.285/2007, do Deputado Gil Pereira, em que solicita seja
transcrito nos anais da Casa o artigo "Choque de Gestão e
Realidade", do Sr. Aécio Neves, publicado no jornal “Folha de S.
Paulo”, em 7/10/2007. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 1.286/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias de Fiação e Tecelagem em Geral de Belo Horizonte e
Base Territorial - STIFT - pela posse de sua nova diretoria. (- À
Comissão do Trabalho.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão
de Direitos Humanos (5) e do Deputado Leonardo Moreira (2).

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Cultura, de Política Agropecuária e de Transporte.
Oradores Inscritos

   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
O Deputado Carlos Pimenta - Exmo. Sr. Presidente Deputado
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Doutor Viana, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, imprensa mineira,
povo do nosso Estado, nestes escassos 15 minutos que tenho, quero
tecer alguns comentários acerca de dois problemas que estamos
enfrentando, com grandes dificuldades. O primeiro deles, Sr.
Presidente - volto a insistir -, é a seca que se abate sobre o Norte de
Minas. Há mais ou menos um mês, estivemos aqui e tecemos o
mesmo comentário a respeito da seca do Norte de Minas Gerais. De
lá para cá, o problema se agravou. Passamos pelo sexto mês
consecutivo sem uma gota de água, e problemas sérios estão
ocorrendo praticamente em todos os Municípios. Naquela ocasião,
dizíamos que 17 Municípios haviam decretado estado de emergência,
de calamidade pública. Hoje praticamente os 81 Municípios norte-
mineiros estão decretando estado de calamidade, estado de
emergência. E observamos poucas ações para o socorro dos
Prefeitos, dos Municípios.

Quando falo em seca, muita gente pode falar: “Está deixando de
chover, não está caindo chuva suficiente. Os Municípios estão
passando por dificuldades”. Mas a seca que está acontecendo é uma
seca intrínseca, em que, além da falta de chuva, observamos, todos
os dias, que os nossos rios e córregos estão praticamente secos. Não
está correndo água.

Quando falo em seca, digo - e não é nenhum levantamento que fiz,
mas um levantamento feito pela Emater - que hoje 720 rios e córregos
do Norte de Minas e parte do Jequitinhonha estão deixando de correr.
Quando falo em seca, estou denunciando que todos os dias os poços
artesianos que ainda tinham água para abastecimento humano estão
secando, já não puxam água do subsolo. É mais que urgente ter um
programa integrado dos governos federal, estadual e municipais para
atender à população norte-mineira.

O atendimento do governo federal é feito praticamente por meio do
Departamento Nacional de Obras Contra a Seca - DNOCS -, que
trabalha tendo em vista as ações políticas dos Deputados Federais.
Esse departamento não tem nenhuma verba própria para socorrer os
Municípios ou as localidades. Ele atende exclusivamente às
indicações feitas por parlamentares por meio de emendas. Portanto, o
DNOCS é um órgão que funciona por encomenda, mediante
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deliberações políticas. Com isso, perde sua finalidade. As máquinas
que lá estão e foram adquiridas com recursos públicos, as inúmeras
demandas que chegam ao DNOCS são atendidas de acordo com
entendimento político, por indicação dos parlamentares federais.

É necessário que o governo federal, que tem um amplo programa
social para o Nordeste brasileiro, o Norte de Minas e o Jequitinhonha,
se disponha a sentar-se à mesa e diga: “Para o atendimento de
urgência e emergência ao Norte de Minas em caso de seca, temos
uma verba carimbada que deve ser utilizada de acordo com as
necessidades da região, e não de acordo com atendimento político”.
Apesar de toda a precariedade, o único órgão que ainda está
atendendo sem esse carimbo político é a Codevasf, graças ao seu
Superintendente, que é um homem sensível e ligado à região. Dentro
de suas limitações, ele tem ajudado a nossa região.

Gostaria de convidar o Deputado André Quintão, aqui presente, a
realizar essa ação junto ao governo federal. Tenho certeza absoluta
de que uma comissão formada por parlamentares que atuam na
região, como V. Exa. e o Deputado Paulo Guedes, eleito com base
num trabalho muito bem-feito junto ao DNOCS, sensibilizaria os
Deputados Federais. Podemos marcar audiência com o Ministro da
Integração Nacional e o Vice-Presidente da República, para, pelo
menos, sermos ouvidos.

Os programas sociais do governo federal são muito importantes.
Não combati ou me posicionei de forma contrária a esses programas,
mas é muito importante que o governo se proponha a escutar as
lideranças que atuam naquela região. Se o assunto chegar ao
Presidente Lula, ao Vice-Presidente José Alencar, e contarmos com o
apoio dos Ministros Patrus e Walfrido e dos parlamentares, não temos
dúvida de que eles irão se dispor a nos ajudar. Mas a maior
dificuldade é esta: os clamores não chegam ao governo federal, muito
embora eu tenha a certeza de que ele saiba perfeitamente o que está
acontecendo na nossa região.

A região já foi dizimada relativamente à agricultura de sequeiro. Não
há mais jeito, ninguém está produzindo nem para comer dentro das
propriedades rurais, e a região já sofre muito para ter o abastecimento
humano. Portanto, é necessário, mais do que nunca, ter esse canal
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aberto no governo federal para apresentar nossas reivindicações.
Apresentaremos requerimento solicitando a constituição de uma

comissão especial que seja integrada por todos os parlamentares
sensíveis ao que está acontecendo no Norte de Minas, e que
possamos contar com a boa-vontade dos parlamentares federais. Cito
três parlamentares federais que não medem esforços para nos ouvir:
o Deputado Federal Virgílio Guimarães, do PT, sempre acessível,
disposto e presente em todas as ações deste Parlamento; e os
Deputados Federais Fernando Diniz e José Santana, que também
têm-nos ouvido muito.

Com base na disposição desses três parlamentares para com a
necessidade da nossa região, constituiremos uma comissão especial
para ir a Brasília e ao próprio governo do Estado - à Copasa, à Sedru,
ao Igam -, para que esses órgãos promovam uma ação emergencial
de apoio ao Norte de Minas e ao Vale do Jequitinhonha, que passam
por essa dificuldade.

O Deputado Antônio Carlos Arantes (em aparte) - Cumprimento-o
pela abordagem de um tema importante e preocupante, que é a seca
no Norte de Minas. Se fosse apenas lá, já seria motivo de grande
preocupação. Mas preocupa-nos mais porque já chegou ao Sul e
Sudoeste de Minas uma seca brava, a pior dos últimos 15 anos.
Lembro-me de isso haver ocorrido somente em 1986. Os cafezais
estão perdendo sua florada e seus chumbinhos, que já deveriam estar
frutificando, o alimento do gado está acabando, enfim, a situação é
muito séria. Posso dizer que, em nossa região, isso tem muito a ver
com a depredação do meio ambiente pelo homem e com o
aquecimento global, pelo que estamos pagando caro. Essa realidade
muito nos preocupa. Essa iniciativa de levar o problema até a
Presidência da República e aos Ministros é louvável, e gostaríamos
muito de participar ajudando, para mostrar que a safra brasileira cairá
muito em nossa região, principalmente a de café. O produtor sofrido já
está endividado. Esse é mais um problema para o qual devemos
buscar solução juntos. Parabéns pela iniciativa.

O Deputado Carlos Pimenta - Quando escuto o Deputado do Sul de
Minas, grande companheiro e defensor daquela região, fico mais
preocupado ainda. Porque, com toda dificuldade climática que temos
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em nossa região, o Norte mineiro já sabe conviver com a seca até um
certo ponto. Mas, se isso já chega ao Sul de Minas, é deveras
preocupante. Convido-o a participar dessa comissão especial que
será constituída hoje. Teremos uma pauta de trabalho, uma tarefa a
ser cumprida para que possamos obter o máximo dos governos
federal e estadual. Um dos problemas sérios que vamos encarar diz
respeito à presença do governo federal. Quero uma presença efetiva.

Há sete meses houve as chuvas no Norte de Minas. Nosso maior
problema é que as chuvas caem em abundância em determinado
período de apenas dois ou três meses, e, no final do ano passado e
início deste, elas vieram de forma muito concentrada, provocando um
verdadeiro caos no Norte de Minas. Estivemos com o Vice-Presidente
da República e foram tomadas algumas providências, mas a verdade
é que os R$20.000.000,00 que nos foram prometidos para a
reconstrução de pontes, estradas e lavouras não chegaram até agora.

O fato é que vivemos de maneira muito irregular: sofremos pelas
chuvas que caíram concentradas e provocaram um estrago danado,
orçado pela própria Defesa Civil Federal em R$20.000.000,00 -
recursos que nos foram prometidos, mas ainda não saíram -, e agora
já estamos sofrendo a calamidade da seca. Então, já com o apoio dos
companheiros do Sul de Minas, onde agora sofrem com o
comprometimento da safra de café - uma das principais economias
mineiras -, vamos constituir essa comissão para tomarmos
providências.

Termino, Presidente, dizendo que ouvimos hoje um depoimento
preocupante sobre a seca no Norte de Minas. Recebemos, em nosso
gabinete, o companheiro Sílvio, Vice-Prefeito de Januária, que
assumiu a Prefeitura no lugar do Prefeito afastado pela Justiça, o qual
nos mostrou um laudo da Defesa Civil em Minas Gerais sobre o que
está acontecendo naquele Município. Januária é banhada pelo São
Francisco, mas, já a uma distância de 5km para o interior do
Município, as pessoas estão com dificuldade em conseguir água para
beber. Então espero que essa comissão seja constituída ainda na
Presidência de V. Exa., e que possamos contar com o apoio dos
parlamentares do Norte de Minas e do Jequitinhonha para constituir a
nossa comissão especial.
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O Deputado Adalclever Lopes (em aparte) - Sr. Presidente, quero
aproveitar para agradecer ao Deputado Carlos Pimenta,
parabenizando-o pelo pronunciamento, e peço a V. Exa. que registre
em ata que este Deputado ouviu o pronunciamento e está presente
em Plenário - para que não haja dúvida, peço que isso conste na ata.
Obrigado.
  O Deputado Carlos Pimenta - Pois bem. Não entendi muito bem,
mas, além da presença, peço o apoio de V. Exa., cujo pai é Deputado
Federal muito ligado ao Presidente Lula, para que nos ajude a
resolver essas dificuldades com a seca no Norte de Minas. Muito
obrigado.

Questões de Ordem
O Deputado Dimas Fabiano - Pela ordem, Presidente. Gostaria de

pedir o encerramento da reunião, pois, como o senhor pode ver, não
há número suficiente de Deputados. Nem mesmo os Deputados que
não tiveram nenhuma falta durante este ano estão presentes. Peço,
então, que se encerre a reunião.

O Sr. Presidente (Deputado Inácio Franco) - Vamos proceder à
recomposição de quórum.

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, pela ordem. Quando um
orador é chamado à tribuna, só há questão de ordem se ele permitir.
Assim, antes de atender à questão de ordem, deve-se consultar o
orador se ele a permite. Não se pode interromper o orador; é ele que
tem de permitir a questão de ordem.

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado que ainda
não havia chamado o próximo orador, motivo pelo qual concedeu a
palavra pela ordem ao Deputado Dimas Fabiano. 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 Getúlio Neiva) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 24 Deputados que,

somados aos 6 Deputados em comissões, perfazem o total de 30
parlamentares. Portanto, há quórum para a continuação dos trabalhos.
Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
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Deputadas, público que nos assiste das galerias e pela TV
Assembléia, funcionários da Casa, imprensa. Volto à tribuna, nesta
tarde de hoje, para falar da votação da reunião extraordinária de
ontem pela manhã. Temos visto a manifestação da imprensa, que
continua dizendo - o que não está errado - que estão sendo efetivados
funcionários não concursados; porém, essa situação, que desde o
início do seu primeiro mandato, o Governador Aécio Neves chamou
para o seu governo e que está tendo aprovação dos Deputados desta
Casa, é realmente de correção, de justiça.

Não me canso de dizer que o Estado exige e cobra de qualquer
patrão que ele cumpra e se responsabilize pelos direitos do seu
operário, funcionário, empregado. E, se ele não o fizer pela via direta,
da maneira correta, assumindo as responsabilidades desde o início,
esse funcionário tem o direito de reclamar na Justiça, que, com 100%
de certeza, mandará que acertem o que lhe é devido; entretanto o
próprio Estado que manda agir dessa forma não estava fazendo
assim, estava exatamente cometendo uma injustiça com seus
funcionários designados, contratados, submetidos a diversos
contratos durante muitos anos - e eles prestavam serviços de forma
igual ou muitas vezes melhor do que muitos concursados, com
dedicação e esmero.

Sabemos que foi necessária a mobilização do governo, a realização
de um trabalho que durou cinco anos, para ontem, em 1º turno, a
Assembléia votar o Projeto de Lei nº 27/2007. Muitas pessoas
trabalharam pelo êxito desse projeto, e não teríamos condições de
citar todos os que se empenharam, de uma forma ou de outra, na
busca da solução dessa difícil situação criada ao longo de tantos anos
no Estado de Minas Gerais; entretanto quero citar aqui algumas
pessoas e, por meio delas,  agradecer  a  todos em nome dos
beneficiados. Temos vivido com eles e elas - funcionários e
funcionárias do Estado - esse calvário, ao longo de tantos anos, a fim
de conseguirem essa efetivação, que, diga-se de passagem, se refere
apenas à sua aposentadoria, o que é muito, mas não deixa de ser um
dever do patrão - o Estado -, que tem que atender às necessidades de
seus funcionários.

Queremos dizer que somos testemunha do empenho, do esforço, da
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competência e do conhecimento jurídico do Secretário, à época, e
hoje Vice-Governador do Estado, Antônio Augusto Anastasia. Fizemos
caminhadas juntos e pudemos testemunhar, mais uma vez, sua
presença no meio dos designados e das designadas. Realmente foi
uma pessoa de fundamental importância no ordenamento jurídico para
fazer esse projeto de lei acontecer e vir à Assembléia para receber
melhoramentos, correções e a votação de todos nós, Deputados.

A autorização para a concessão desse projeto de lei, partindo de
nosso Governador, Aécio Neves, configura-o como elemento principal
dessa caminhada. Ressaltamos sua vontade política, sua
determinação e seu comprometimento desde o primeiro dia de seu
governo, em seu primeiro mandato, quando avocou a si a
responsabilidade de suspender o concurso, que é legal e a que somos
também favoráveis, mas que, nessa situação, não seria interessante,
pois seria colocado nas ruas um número muito grande de
funcionários, principalmente aqueles com mais de 20, 25 e até 30
anos de serviço, que trabalhavam como auxiliares de serviço nas
escolas do Estado.

Parabenizamos o Governador Aécio Neves, seu governo e, é claro,
as várias secretarias que se empenharam na concepção do projeto;
deixamos, porém, esse registro do trabalho incansável, contínuo e
continuado, esmerado, do Vice-Governador, Antonio Augusto
Anastasia.

Mais uma vez, gostaria de dizer que, por várias vezes, participamos
de reuniões. Digo “participamos”, porque também estava presente o
ex-Deputado Estadual, hoje Deputado Federal, Paulo Piau, um grande
defensor desse grupo de funcionários do Estado. Nos períodos em
que ele exercia mandatos parlamentares no Estado, foi um grande
parceiro dessa jornada, que hoje caminha para o êxito, para o
sucesso, para a correção da injustiça, pelo menos para darmos uma
condição de maior tranqüilidade ao final de vida dessas pessoas,
desses funcionários - quase 100 mil no Estado de Minas Gerais.

Gostaria de destacar o empenho, a atuação e a liderança da firme
Presidente da Associação dos Professores Públicos de Minas Gerais -
APPMG -, a Sra. Joana d’Arc. É realmente chover no molhado, é um
pleonasmo, porque a verdade é evidente; sabemos talvez ser ela a
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timoneira maior dessa caminhada. Queremos deixar, mais uma vez,
registrado nos anais da Casa o trabalho incansável dessa brava
mulher, a querida Joana d’Arc, Presidente da APPMG. Ela vem
sempre tomando frente, sempre se dedicando, empenhando-se,
correndo todos os riscos. É assim que faz a grande líder, aquela que
tem, realmente, no sangue e no coração a vontade de doação, a
vontade de ver a justiça sendo cumprida. Ela não está sendo
beneficiada em nada, mas trabalha em benefício de outros, das
companheiras e dos companheiros que faziam e que fazem por
merecer.

Digo também que, ao longo dessa caminhada, sempre vi a
presença, o empenho e o trabalho de um carregador de esperanças,
de mensagens positivas e alentadoras para esses funcionários; a
presença de um companheiro ambulante que viajava por todas as
cidades de Minas Gerais, reunindo em cada uma delas o maior
número possível de funcionários que seriam beneficiados e que viviam
dessa expectativa. Ele foi, realmente, um grande companheiro
tranquilizador dessas pessoas, transmitindo esperança, expectativa e
a confiança no Governador e no trabalho de todos de que o êxito viria,
era questão de tempo. Falo do Sr. Mário de Assis. Temos de destacar
a importância do seu trabalho abnegado, consciente e consistente. Ele
merece essa citação.

Gostaria de dizer também das lideranças constituídas pelos grupos
de funcionários contratados ou designados em cada regional deste
Estado, em cada cidade-pólo, em cada macrorregião e microrregião.
Houve, realmente, uma união em torno dessa causa e desse fato.

Vemos a Assembléia reconhecer, por unanimidade, a necessidade
de se fazer justiça a esse grupo que se concentra mais na área
educacional, em torno de 22% a 26%. Muitos deles, já em condições
de se aposentarem, suportavam o trabalho com dificuldade, com uma
saúde limitada, exatamente para ver se chegava o momento do
reconhecimento, com justiça, de uma vida dedicada ao serviço
público. Realmente a situação está chegando ao fim, porque a
Assembléia, na próxima semana, com certeza irá votar esse projeto
em 2º turno. Uma das coisas que o Governador mais quer é sancionar
o projeto de lei complementar e corrigir a injustiça cometida pelo
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Estado ao longo de tantos anos.
Não queremos lembrar nem citar governos, Governadores nem

Secretários passados, o importante é que, nestes quase cinco anos
de governo Aécio Neves, foi construído esse caminho, que, acredito,
não será contestado nem pelo Ministério Público Estadual nem pelo
Ministério Público Federal. Há meses, São Paulo também corrigiu
essa situação de injustiça, e não houve interpelação de nenhuma Adin
no Supremo para contestar a legalidade da votação da Assembléia
paulista.

Esperamos, realmente, que isso possa acontecer e que,
definitivamente, esteja de volta a tranqüilidade dessas pessoas e
famílias que estavam vivendo um pesadelo diante da possibilidade de
ter de abandonar o serviço ou parar de trabalhar sem, pelo menos, o
direito à aposentadoria.

A continuação do atendimento pelo Ipsemg é outra grande conquista
que o Governador lhes concede para, mais uma vez, mostrar que,
com vontade política e boa-vontade, com um sentimento cristão, é
possível o Estado corrigir muitas injustiças e fazer com que as
pessoas realmente tenham o que o Governador quer: uma condição
melhor de vida neste Estado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Deputados e Deputadas:
“Hay que endurecer, pero sin perder la ternura jamás”. Quarenta anos
da morte de Che Guevara.

Neste momento, Sr. Presidente, gostaríamos de comentar, de
passagem, a publicação feita pelo “Estado de Minas” relativamente à
presença dos Deputados no Plenário desta Casa, e solicitar, se
possível for, que a Presidência autorize a verificação das reuniões
acontecidas no pequeno anexo da nossa entrada e a presença dos
Deputados em reuniões políticas no Salão Vermelho, e não apenas os
Deputados presentes nas comissões técnicas obrigatórias.

Isso se justifica porque muitos Deputados têm seus assuntos para
tratar, e tratam-nos no momento em que as discussões se processam.
Não há de se exigir que o Deputado esteja presente no momento de
discussões e de discursos, porque o serviço de alto-falante da Casa
transmite para todos os gabinetes e setores esses pronunciamentos.
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E, mais ainda, a TV Assembléia, ligada em cada gabinete, está
transmitindo a reunião ao vivo. É injusto, às vezes, com alguns
Deputados, a falta de anotação da presença do Deputado em
Plenário, quando ele está disponível para discussão e votação.
Enquanto não há chamamento para registro do voto em painel, muitos
Deputados passam parte do tempo reunindo-se com seus Prefeitos,
Vereadores e companheiros, atendendo políticos do interior e
conversando sobre questões políticas - esta é uma Casa política e
não se pode exigir que se converse aqui apenas sobre projeto de lei.
Seria justa, Sr. Presidente, a nossa sugestão de se colocar verificação
de quórum também no Salão Vermelho e na Sala de Reuniões anexa
à entrada do Plenário, a fim de se evitar o constrangimento da
anotação, pela imprensa, de falta de companheiros que estão sempre
presentes. Muitas vezes, como já aconteceu comigo, estamos dentro
do Plenário, conversando um assunto importante sobre algum projeto,
mas nos esquecemos de registrar presença no painel, uma vez que,
naquele instante, as votações não estavam sendo registradas. Esse é
o primeiro apelo.

Além de comemorar os 40 anos da morte de Che Guevara,
gostaríamos de comemorar também a visita, na Assembléia
Legislativa, de toda a cúpula do Ministério Público de Minas Gerais.
Os 13 integrantes do Conselho Superior do Ministério Público
visitaram a Casa, o Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da
Assembléia, e todas as Lideranças partidárias. Com muita honra,
estive presente a esse encontro, em que se tomou conhecimento de
algumas decisões já tomadas pelo Dr. Jarbas Soares Júnior,
Procurador-Geral, que informou já estar tomando providências para a
criação da Ouvidoria, uma das sugestões apresentadas nesta
Assembléia, e que está colocando, no “site” do Ministério Público, o
lançamento do Sistema de Controle de Investigações. Outra
providência já tomada pelo Dr. Jarbas Soares Júnior é a reformulação
da Procuradoria Adjunta Institucional. São três decisões tomadas pelo
Ministério Público, mas gostaríamos de lembrar ao Dr. Jarbas que o
avanço ainda é muito pequeno e que é preciso avançar um pouco
mais. Sabemos que essa visita é institucional e importante, porque o
Ministério Público veio ao Poder Legislativo conversar e reabrir o
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diálogo, fechado ao longo de três meses. Isso é muito importante para
nós, que representamos Prefeitos perseguidos sistematicamente por
maus Promotores - claro que a maioria deles são bons de serviço.
Temos de continuar nosso trabalho de reivindicar que o Ministério
Público de Minas Gerais avance um pouco mais no aspecto da
democracia, do respeito às instituições, sobretudo do respeito aos
agentes políticos eleitos diretamente pelo povo.

Outra notícia alegre, Sr. Presidente, é que as pesquisas indicam que
o Governador Aécio Neves está com 67,16%, numa provável disputa
para a Presidência da República.

Esses são assuntos interessantes, como o Deputado Vanderlei
Miranda sabe, mas gostaria de adentrar em outro assunto importante,
Deputado Luiz Tadeu Leite. O PT decidiu lutar pela Constituinte
exclusiva. É interessante. Tivemos uma Constituinte, uma revisão
constitucional, a Constituição de 1988, chamada “Constituição
Cidadã”, e a legislação posterior a ela, que deu muito mais direitos
aos marginais e aos presos que ao próprio cidadão. Estamos
assistindo, em Belo Horizonte e até em algumas cidades-pólos de
Minas Gerais, a um fato que aconteceu no Rio de Janeiro, na década
de 80. As pessoas estão colocando grades nas casas, nos prédios,
ficando presas em casa, enquanto os bandidos estão soltos na rua.

Há excesso de direitos para o preso; há excesso até no estatuto do
menor. Temos de fazer realmente uma revisão - aliás, que não seja
uma revisão constitucional completa, que não seja uma constituinte
exclusiva, mas que pelo menos se dividisse a próxima eleição para
Deputado Federal, ou seja, que o Congresso pudesse eleger alguns
membros em separado para cuidarem de uma nova revisão
constitucional.

Participei da revisão constitucional de 1993. Vejam V. Exas. que a
Constituição de 1988 teve 54 emendas. Na revisão constitucional,
tivemos um ano inteiro para fazer a revisão em razão de todos os
outros trabalhos que o Deputado Federal tinha de realizar. O Tadeu se
lembra disso. Só conseguimos revisar seis artigos da Constituição em
1993. É difícil conjugar o trabalho normal do parlamentar e da
legislação ordinária com o volume de medidas provisórias, que se
agigantou. Criticou-se tanto o Collor e o Fernando Henrique pelo
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número de medidas provisórias! O Lula já bateu os dois juntos em
volume de medidas provisórias. Saímos da ditadura do decreto-lei;
todavia inventaram a medida provisória para substituí-lo. O Executivo
governa este país sem parâmetro. Resta pouco ao Poder Legislativo
para trabalhar.

Nós, que defendemos o Legislativo e esta instituição como a mais
importante do sistema democrático, gostaríamos de não fugir ao
debate de fazer a revisão constitucional. Lamentamos, por exemplo, a
existência hoje de 59 dispositivos constitucionais ainda não
regulamentados, aproximadamente 20 anos depois da aprovação da
Constituição Federal. É um absurdo o que se coloca. Na verdade, os
Deputados Federais não têm tempo. O volume de medidas provisórias
e de leis que são discutidas no Congresso não lhes dá tempo para se
debruçarem sobre a revisão constitucional, que é absolutamente
necessária.

Digo com a maior tranqüilidade que gostaria de discutir se é
necessária uma Constituinte exclusiva ou se devemos ter um novo
período de revisão constitucional. Do ponto de vista constitucional -
quer dizer, sem mexer na atual Constituição -, é possível fazer uma
revisão constitucional. Dar-se aos Deputados eleitos no próximo pleito
esse direito e poder para pelo menos regulamentar os 59 artigos da
Constituição brasileira, que, ao longo de 19 anos, não foram
regulamentados. Estamos num vácuo, num vazio jurídico, em razão
da falta de regulamentação de vários artigos importantes da
Constituição. Aí está o vácuo da reforma tributária, da reforma política
e da reforma da Previdência. Esses vácuos preocupam todos os
brasileiros.

Sr. Presidente, neste momento estamos tentando pôr na pauta de
discussões e preocupações dos nossos companheiros Deputados
essa possibilidade de a Assembléia de Minas também começar a
discutir as questões nacionais e influir nos Deputados Federais,
nossos companheiros que lá estão, para que ajudem este país a ter
instrumentos legais para a continuiação do processo de
desenvolvimento, não apenas econômico, mas também social.

Há coisas estranhas para alterar, modificar. É preciso realmente
fazer modificações. No primeiro dia depois da posse, fui procurado por
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uma jornalista, que me perguntou o que eu iria fazer, ou seja, qual
seria o tipo de projeto de lei que ia apresentar. Respondi-lhe que, se
pudesse, não apresentaria nenhum. Até agora apresentei apenas um,
assim mesmo em razão de uma questão local da minha região.

Na verdade, é preciso revisar toda a legislação mineira e toda a
legislação nacional. Há muita coisa defasada, errada e equivocada
que precisa realmente ser enfrentada pelo Legislativo.

O Deputado Antônio Júlio tem exposto aqui, de maneira bastante
profícua, as suas observações relativas a alguns projetos de lei que
nos chegam do Executivo com profundas aberrações incluídas. Se
não as discutirmos nas comissões temáticas específicas, se não
ficarmos alerta, podemos “comer pança” e aprovar leis muito
prejudiciais ao povo mineiro.

O episódio da cobrança de uma multa de R$1.500,00 para quem faz
um poço no Norte de Minas, realmente, é preocupante.

Há determinadas coisas sobre as quais temos de verificar se
devemos ou não atuar. Esta Assembléia não pode ficar apenas, no
dia-a-dia, discutindo a lei que está em votação agora. Temos de
perscrutar, também, a possibilidade das alterações que devem ser
feitas na própria Constituição do Estado.

Gostaria de adiantar aos nobres colegas que estamos fazendo uma
revisão do art. 102 da Constituição mineira para que possamos,
relativamente ao Ministério Público, colocar, numa proposta de
emenda, alguns parâmetros constitucionais.

Estamos felizes de ter recebido aqui a visita de todo o alto-comando,
da cúpula do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, um sinal
de respeito ao Poder Legislativo. Com isso, podemos abrir um diálogo
e montar uma legislação a quatro mãos que traga aos Prefeitos e a
todos os agentes públicos de Minas Gerais um pouquinho mais de
respeito do Ministério Público em relação a suas atividades.

Ninguém está aqui para defender bandido. Ladrão, safado e bandido
têm de ir para a cadeia, mesmo. Têm de ser presos.

Mas não entenderam até hoje a nossa proposta. No final da semana
irei à Faculdade Milton Campos juntamente com outros colegas, a fim
de explicar o que fizemos no Projeto de Lei Complementar nº 17. Na
verdade, eliminamos uma instância nas definições dos processos
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contra políticos. Reduzimos os prazos para que esses assuntos sejam
tratados com mais rapidez. Fomos mal-interpretados pela imprensa
mineira, quando diziam que estávamos defendendo aqui, na verdade,
alguns privilégios. Não era assim. Vamos provar isso.

Hoje qualquer cidadão comum sabe que trabalhamos num
arcabouço jurídico com quatro instâncias: temos a primeira instância,
o Município; a segunda, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais; a
terceira, o Tribunal Superior de Justiça; a quarta e última, o STF. Se
eliminamos a possibilidade de processar os agentes públicos na
primeira instância, na verdade reduzimos para três instâncias a
discussão sobre os assuntos relativos às administrações públicas
municipais e também sobre as ações dos Deputados. Na verdade, o
que esta Casa fez, Sr. Presidente, foi reduzir o tempo possível de
recursos sobre os processos para criar uma Justiça mais adequada
para os entes públicos.

Estamos aqui nesta Casa trabalhando e tentando discutir as coisas
importantes deste Estado. Há algumas questões que realmente nos
preocupam, como, por exemplo, a incapacidade das pessoas de
aceitarem mudanças, de entenderem que mudanças são necessárias.

Quando comecei a minha fala citei aqui “Che” Guevara, que pode
ser criticado, mas foi um homem que alterou completamente a forma
de ver as coisas no mundo, quando dizia, e todas as pessoas de
direita, de esquerda, de centro, de qualquer posicionamento repetem
e não se esquecem da frase com a qual encerraremos, Sr. Presidente,
o nosso discurso: “Hay que endurecerse, pero sin perder la ternura
jamás". Muito obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o
que me traz a esta tribuna hoje é quase uma seqüência da fala do
Deputado Getúlio Neiva.

Tenho discutido e chamado a atenção dos parlamentares, Deputado
Roberto Carvalho, precisamos discutir mais os interesses do nosso
Estado. Infelizmente, quando se fala em discutir as coisas do Estado,
alguns acham que estamos discutindo o governo. Nós, governo,
passamos, mas o Estado permanece.

Têm acontecido muitas coisas absurdas no Estado, justamente pela
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ausência do Parlamento na discussão dos projetos, de vários projetos.
Temos discutido um deles, conforme ressaltado pelo Deputado

Getúlio Neiva. Se não me engano, trata-se do Decreto nº 44.430,
baixado pela Secretaria de Meio Ambiente - Semad - e que, em
termos de fiscalização e multas, contém os maiores absurdos já
vistos. Pode-se dizer que o decreto é inconstitucional.

Conforme disse o Deputado Getúlio Neiva - e isso tem mesmo
acontecido -, o Igam, que faz parte do sistema, está fazendo uma
campanha a fim de que se faça o cadastramento das cisternas, poços
artesianos e similares. O que está acontecendo? Deputado Roberto
Carvalho, se a pessoa for ao IEF e fizer o cadastramento, a polícia, ao
tomar conhecimento disso, vai lá e aplica uma multa de R$5.100,00.
Disseram aqui, na Assembléia Legislativa, que, se a pessoa estiver
iniciando o processo de cadastramento para a outorga da água, não
sofrerá a multa. Todavia, não é isso o que está acontecendo. É um
dos maiores absurdos que se pode imaginar. Estamos vendo isso
acontecer, mas ninguém toma providências.

Eu disse ao pessoal da Semad e ao Comandante da polícia: estou
pensando que há um complô para derrubar o Governador Aécio
Neves. Quando não se consegue fazer o complô por cima, começa-se
a solapar por baixo.

Tenho contado um caso, que até se transformou em chacota.
Alguém poderá dizer: “Lá vem o Antônio Júlio com a vara de pescar”;
entretanto, tenho de citar esse exemplo, sim, pois, quando a polícia
ambiental vê um rapaz ou um senhor, uma menina ou uma mulher
que mora na roça e, à tardinha, sai para pescar bagre na beira do
córrego, toma-lhe a vara de pescar e aplica-lhe, por cada uma, multa
de R$500,00. É isso o que estamos falando aqui. Às vezes, é uma
única voz, mas tenho insistido nisso.

Na semana passada, realizamos uma audiência pública, da qual
participou a Semad, o pessoal do Sisema. Na oportunidade, deram a
mão à palmatória, ou seja, admitiram que há um equívoco. As multas
de R$15.000,00, que estavam sendo aplicadas, cairão para R$500,00;
e as de R$5.000,00, para R$200,00. Essa é a diferença que estamos
cobrando.

Conforme tenho dito, essa situação se deve à ausência do
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Parlamento no que se refere à discussão do projeto e à competência
legislativa. O Parlamento, então, está permitindo que alguns
Secretários e organismos do Estado legislem em nosso nome, o que
constitui um grande absurdo. Referi-me ao caso do Igam, mas
acrescento que no IEF ocorre o mesmo. Então, ocorrem vários erros.

Ademais, quero alertar a todos sobre outro equívoco, dessa vez
cometido pelo IMA. O Deputado Antônio Carlos Arantes realizou uma
interessante audiência pública, mas talvez a maioria dos
parlamentares não tenham notado a importância dela. Deputado
Doutor Viana, vou falar de uma proibição com que se depara, por
exemplo, o produtor rural de Curvelo, sua terra, que possui um
franguinho caipira e, no final de semana, vai vendê-lo na feira ou na
porta dos açougues. Segundo a legislação do IMA, isso já não é
permitido. Para ele trabalhar com a produção de frango caipira, ave
exótica ou qualquer outra, terá de dispor de uma estrutura comparada
à de um frigorífico ou à de grandes granjas. Alegaram que isso seria
para proteger as nossas aves. Conheço bem essa questão, já que
Minas Gerais é um pólo avícola muito importante - até a minha região,
que ajudei a fazer crescer, quando fui Prefeito.

Disse ao pessoal da avicultura, Deputado Getúlio Neiva, que, nesse
caso, não estaria com eles, visto que estão cometendo um equívoco,
já que querem proibir que as aves de descarte, as galinhas poedeiras
que param de botar ovos, sejam vendidas, ainda que a R$1,00 ou a
R$1,50, o que realmente é um descarte, tendo em vista a proteção
contra doenças. Talvez essas pessoas não entendam, Deputado
Antônio Carlos Arantes, que essas galinhas são altamente saudáveis,
não têm doença. Se estivessem doentes, acabariam com o plantel das
granjas; portanto, algo está errado.

De acordo com a legislação, felizmente, desde 2006, alguns lugares
estão começando a catimbar. Em Belo Horizonte, por exemplo, não
estão deixando os armazéns, que vendem frangos na gaiola, mesmo
galinhas de descarte, venderem esses animais, visto que estão
trazendo doenças; no entanto, o que estão querendo fazer é um
equívoco, um erro. Se querem proteger o sistema - e penso que,
como as coisas estão evoluindo, é preciso fazê-lo, ou seja, temos de
nos preocupar com o sistema sanitário - não devem prejudicar o
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produtor rural.
Agora prejudicam o produtor rural, principalmente o pequeno, que

está pagando a conta. Em Minas Gerais, tudo que os organismos do
Estado fazem é apenas para beneficiar os grandes. A ganância do
sistema capitalista é uma coisa absurda, incluindo-se aí os bancos e
os grandes produtores.

Todo o mundo que começa a ganhar dinheiro quer matar o coitado
do pequeno. Estamos vendo utilizar-se o sistema do Estado para
proibir.

O Deputado Antônio Carlos Arantes (em aparte) - Deputado Antônio
Júlio, estávamos conversando antes com V. Exa., que, com sua
experiência, retrata bem o tamanho do problema. A área técnica do
governo tem sido competente em suas grandes ações que visam ao
desenvolvimento do Estado, mas não tem o conhecimento da prática,
do dia-a-dia, o efeito de uma lei sobre o cidadão no campo.

Estou estarrecido. Sou produtor rural e sempre vivi na zona rural,
tenho a minha atividade ligada ao campo e convivo no meio rural.
Estou impressionado com o que está acontecendo no que se refere à
questão ambiental. Sou grande defensor das leis ambientais e do
meio ambiente, porque temos de salvar, sim, o nosso planeta. Cada
um precisa fazer a sua parte. O que não pode é haver ações de
técnicos burocratas que não entendem o que é uma ação que venha a
prejudicar o meio ambiente. Por exemplo, suponhamos que um
produtor rural tenha uma granja em nossa região, onde a seca está
forte este ano. Está faltando água. Então, esse produtor precisa fazer
uma cisterna ou um pequeno poço artesiano. No caso, ele não poderá
fazer nenhuma intervenção. Ele terá de ir à Polícia Florestal, ao IEF,
aos órgãos ambientais e pedir o licenciamento ambiental. V. Exa., que
já foi Prefeito, eu, que também já fui Prefeito, e os Deputados Elmiro
Nascimento e Doutor Viana, que também já foram Prefeitos, sabemos
o que é buscar um licenciamento ambiental para um aterro sanitário
ou uma usina de reciclagem. Levam-se anos e anos para se
conseguir.

Imaginem agora 500 mil propriedades rurais de Minas Gerais terem
de fazer um licenciamento ambiental. Esse produtor da granja que
teria de fazer uma cisterna, a partir do momento em que ele busca o
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pessoal para dar a autorização, ele abre a fazenda ou sítio para a
Polícia Florestal e para os técnicos do meio ambiente. Ele terá de
pagar, no mínimo, R$8.000,00 para o licenciamento ambiental de um
poço artesiano, cujo licenciamento dificilmente será concedido antes
de um ou dois anos. Sem contar que, a partir do momento em que ele
abre a propriedade, os técnicos começam a encontrar problemas.
Podem dizer que o agricultor arou a terra, fazendo uma intervenção.
Então, onde estaria o licenciamento para arar a terra?

Ora, gente, isso é piada, é brincadeira. Caso contrário, será preciso
multar todo o Brasil, ou seja, todos os produtores. Todo o mundo faz
uma intervenção no solo, arando, muitas vezes até para protegê-lo,
fazendo ali terraços ou curvas de nível.

O técnico olha e vê que o barracão em que ele tira o leite da vaca
está a determinada distância de uma nascente, o que não estaria
certo. Então, o produtor precisa mudar aquilo. E tem de fazer um
gasto absurdo. O fiscal ainda vê que há uma passagem de gado e que
passa dentro da água. Ele proíbe e ainda multa. Ora, Deputado
Antônio Júlio, a caneta está “a mil por hora”, multando todo o mundo,
tirando dinheiro de quem não tem. E, como V. Exa. disse, de forma
inconstitucional ou por má interpretação. Eles estão fazendo uma
loucura. E estou muito preocupado.

A questão  do  frango também é uma aberração. Da forma como
está - e lei foi feita para se cumprir -, o produtor rural não poderá mais
ter frango caipira. Teremos a extinção do frango caipira. Na pequena
propriedade rural familiar, ou até mesmo na grande, o frango caipira
não se cria com uma estrutura adequada para que conviva em um
ambiente adequado, segundo o IMA.

É um absurdo. Nós, que somos do campo e conhecemos os
problemas, achamos mesmo é o que V. Exa. disse: que os técnicos
estão querendo derrubar o nosso grande Governador Aécio Neves,
que pensa e trabalha as coisas grandes. Mas há pessoas que fazem
coisas pequenas, o que está sendo altamente prejudicial não só para
o nosso Governador, mas também para o Estado e, principalmente,
para o povo mineiro. Muito obrigado.

O Deputado Antônio Júlio - Muito obrigado, Deputado. V. Exa. fala
sobre leis. E o pior é que não é lei, e é isso o que me deixa mais triste,
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é para isso que chamo a atenção dos parlamentares.
A Instrução Normativa nº 17, de 17/4/2006, assinada pelo Secretário

de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, lá em Brasília, começa a definir regras, que passam a
ter valor de lei. Se se mostrarem a ele um frango de granja e um
frango caipira, não saberá a diferença. São essas pessoas, Deputado
Antônio Carlos, que querem decidir, mas elas não conhecem o
sofrimento do homem do campo, não sabem o que essas pessoas
fazem. Este é o equívoco do Parlamento: precisamos reassumir o
nosso papel de legislar, porque, da forma como as coisas estão
acontecendo...

Tenho falado nesse assunto quase sistematicamente. Todo o mundo
está legislando. Estamos vivendo um absurdo com essa instrução
normativa. Fizeram exigências ao Governador Aécio Neves, que teve
de se expor para atender a interesses que não sabemos de quem, do
Ministério da Previdência Social. Para emitir certidão negativa, que
poderia ser dada ao Estado de Minas Gerais, o governo enviou projeto
à Assembléia efetivando 98 mil funcionários. Não é uma lei federal,
mas estadual, quitando dívida com o INSS. Pelo que foi acordado,
aprovaremos o projeto, e a dívida do governo do Estado com o INSS
será quitada.

Estamos falando desses absurdos que estão acontecendo graças à
ausência do Parlamento, e não somente o mineiro: a Câmara dos
Deputados também está ausente nas grandes discussões. Essa
situação é propiciada por essas pessoas que ficam lá em Brasília e
não conhecem nenhuma estrada de chão, não sabem o que é uma
propriedade rural, uma fazenda, um povoado ou Distrito. Também não
sabem que, na maioria das vezes, a sobrevivência desse pessoal
depende da venda do frango caipira, do ovo caipira, do porco. E estão
proibindo. Como esse povo viverá?

Em Brasília, às vezes, fazem lei para atender uma Capital ou
resolver um grande problema, mas se esquecem dos pequenos
problemas. Feliz ou infelizmente, Minas Gerais é muito grande, e as
diferenças regionais também são. Às vezes, fazemos uma lei, como
disse um Deputado na semana passada, envolvendo a CLT para
proteger o empregado da Volkswagen ou da Chevrolet, mas proteção
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foi a mesma para a pessoa que está na roça plantando arroz ou feijão.
E não poderia ser a mesma, porque a situação é totalmente diferente.
Isso precisa mudar.

Deputados Antônio Carlos, Viana e Vanderlei Jangrossi, precisamos
reagir, e estamos reagindo. Talvez a maioria dos Deputados não saiba
porque a Assembléia está muito ativa, há muitas reuniões, mas, no
último dia 4, durante audiência pública, o representante da Semad
disse que o decreto está errado. Aí, Doutor Viana, solicitei-lhe que
levasse ao Governador - que é quem está pagando essa conta e não
tem nada a ver com isso - nossa sugestão de suspensão temporária
do decreto, mas disse que não poderia. Como não pode? Tirei do
“Minas” uma questão tributária da Secretaria de Fazenda, que, em
dois meses, reeditou um decreto sete vezes. Mas esse decreto,
relativo ao meio ambiente, não pode.

Outra coisa absurda, Deputado Paulo Cesar: estamos votando o
projeto do ICMS. V. Exa. sabe quantas emendas foram apresentadas
antes do início da tramitação na Comissão de Justiça? Essas
emendas foram propiciadas pelo próprio Estado na Secretaria de
Fazenda. O projeto chegou aqui, e nem começou a ser discutido, mas
já foram apresentadas 13 emendas.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Corroboro o
pronunciamento de V. Exa., principalmente em relação a essa ordem.
Parece que há uma ordem inicial para que, em todos os problemas
ambientais, ao chegar um pleito para se resolver, a primeira resposta
seja que não pode nem tem jeito. É o mesmo grupo que está ali
dentro e que faz as deliberações normativas. Mas a verdade é que
pode, e vou provar. Baixaram uma deliberação - e V. Exa. participou
da reunião na comissão - dizendo que todo poço artesiano de Minas
Gerais deveria regularizar sua situação e ter a outorga. Em nossa
região, há cerca de 10 mil poços perfurados por empresas
particulares, pelo DNOCS, pela Codevasp, pelo próprio governo do
Estado, pela Copasa, pelo Igam; enfim, vários órgãos perfuraram os
poços ao longo dos anos. E, quando faziam isso, o cidadão precisava
ter primeiro o dinheiro, e não era necessário ter a outorga da água
subterrânea. Parte deste governo - não o Governador - inventou essa
regularização e deu um prazo para se ter o controle do poço e a
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outorga. Até aí está tudo bem, pois a água é um bem finito e precioso.
Mas o prazo deveria ser maior. E estabeleceram que, se o cidadão
não regularizar naquele prazo, terá de pagar uma multa de
R$15.000,00, e R$1.500,00 por dia. Mostramos que isso causará um
colapso, pois 90% dos poços artesianos de nossa região são
comunitários, para matar a sede do povo. Brigamos, fizemos as
audiências, ameaçamos entrar com projeto de resolução para
derrubar a deliberação normativa. Agora, recuaram e decidiram
ampliar a outorga, e baixaram a multa para R$202,00.

Portanto, esse pessoal é programado para dizer não. São
programados para atazanar a vida do cidadão que quer trabalhar,
beber água, produzir. Esses é que são nossos adversários, pois assim
os considero. Não comungo com as idéias dessas pessoas que não
têm a humildade para discutir, mas fazem as deliberações normativas.
Quando falarem que não é possível, saibam que pode, basta que
apresentemos nossos argumentos e persistamos.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, para encerrar, gostaria
de dizer que o Governador fez o choque de gestão, tão cantado por
todos os lados. Mas sempre tenho dito nas reuniões, com muita
clareza, que o choque de gestão virou choque de gestação e pariu um
monte de decretos que estão acabando com este governo. 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.

Questões de Ordem
O Deputado Roberto Carvalho - Caro Presidente, na manhã de hoje

a Assembléia Legislativa esteve presente na cidade de Santa Luzia,
por meio de sua Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, a
qual tem feito um trabalho exemplar. Estiveram presentes os
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Deputados Sávio Souza Cruz, Fábio Avelar, Wander Borges e Almir
Paraca. Esta Assembléia deve registrar o trabalho desta Comissão,
que tem sido exemplo até para o Parlamento nacional. O próprio
Deputado Antônio Júlio questionava e muito se fala da ausência do
parlamento nos problemas nacionais. A Comissão de Meio Ambiente
e Recursos Naturais não tem faltado a isso. Registro de público e
parabenizo-a pelo trabalho que tem feito. Nessa Comissão, discutimos
a proposta de transformação em parque da hoje Mata da Frimisa,
pertencente à extinta Frimisa - hoje, da Codemig, que há poucos anos
herdou a massa falida da Frimisa, em um processo que se alongou
por muito tempo. Para que tenham uma idéia, são 196ha de matas
nativas que estão-se perdendo. Então, a proposta do povo de Santa
Luzia, que fez um abaixo-assinado com 15 mil assinaturas, é que se
transforme aquela área, mais do que em uma área de preservação
permanente, em um parque estadual. A audiência foi muito rica, com
participação de representantes da Prefeitura, da Câmara de
Vereadores, do IEF e da Codemig. Precisamos defender a natureza.
Agora mesmo constatamos as queimadas que ocorrem em uma seca
tão prolongada como não vejo há décadas, castigando as nossas
florestas. Talvez este seja um dos anos com o maior índice de
queimadas em toda a história de Minas Gerais. Então, precisamos
preservar as nossas matas, defender a nossa natureza, e tenho
certeza de que essa audiência pública será um passo decisivo na
constituição desse parque ecológico estadual, para servir à
comunidade, que, se Deus quiser e com certeza, fará parte de um
grande cinturão verde que faremos na região metropolitana.
Parabenizo, então, a Comissão de Meio Ambiente e a população de
Santa Luzia, por lutarem pela defesa da natureza e da vida. Obrigado,
Presidente.

O Deputado Vanderlei Jangrossi - Também gostaria de fazer um
registro, Presidente. Cheguei há pouco de Ipatinga, onde realizamos
uma audiência pública conjunta das Comissões do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social e de Educação, Ciência, Tecnologia e
Informática, a requerimento da Deputada Rosângela Reis, com a
presença das Deputadas Rosângela Reis e Elisa Costa e dos
Deputados Carlin Moura e este Deputado. Nessa audiência,
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discutimos a qualificação profissional de jovens para o mercado de
trabalho. Essa discussão veio em um momento muito bom, até porque
nessa segunda-feira, no Palácio da Liberdade, o Governador Aécio
Neves lançou no Estado o Programa de Educação Profissional, pelo
qual vamos colocar em todas as escolas estaduais - e são 1.860
escolas no Estado - qualificação profissional, qualificação técnica para
os nossos jovens. Com isso, vamos qualificar e profissionalizar os
nossos jovens, porque hoje há muita demanda de trabalho, mas,
infelizmente, não há pessoas com qualificação técnica para atender a
essa demanda. Outro dia mesmo estive em um Município onde se
verificou muita demanda, mas não havia pessoas qualificadas para o
exercício das funções. Então, veio em boa hora o lançamento desse
programa, e a comissão veio a corroborar esse lançamento do nosso
querido Governador Aécio Neves. Quero deixar esse registro
lembrando que lá estiveram também, prestigiando os trabalhos da
comissão, Vereadores de Ipatinga e da região e representantes do
Ministério do Trabalho, da Prefeitura, da Secretaria Municipal e da
sociedade civil. Era só. Muito obrigado.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Cultura - aprovação, na 23ª Reunião Ordinária, em 9/10/2007, do
Projeto de Lei nº 1.521/2007, do Deputado Célio Moreira, e do
Requerimento nº 1.239/2007, da Deputada Gláucia Brandão; de
Política Agropecuária - aprovação, na 26ª Reunião Ordinária, em
9/10/2007, do Projeto de Lei nº 1.532/2007, do Deputado Sargento
Rodrigues; e de Transporte - aprovação, na 27ª Reunião Ordinária,
em 9/10/2007, dos Projetos de Lei nºs 1.341/2007, do Deputado
Sebastião Helvécio, e 1.468/2007, do Deputado Zé Maia, e dos
Requerimentos nºs 1.206/2007, do Deputado Leonardo Moreira,
1.221/2007, do Deputado Alberto Pinto Coelho, e 1.222/2007, do
Deputado Ivair Nogueira (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Leonardo Moreira

solicitando que o Projeto de Lei nº 849/2007 seja encaminhado à
comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de
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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.

Requerimento do Deputado Leonardo Moreira solicitando que o
Projeto de Lei nº 1.489/2007 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.

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final do 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 n° 6.763,
de 26/12/75 (À promulgação.); e dos Projetos de Lei nº 261/2007, do
Deputado Padre João, que dispõe sobre o estabelecimento de normas
de segurança e mecanismos de fiscalização no uso das técnicas de
engenharia genética e liberação no meio ambiente de organismos
geneticamente modificados – OGMs – no Estado de Minas Gerais,
1.249/2007, do Deputado Carlos Mosconi, que altera os arts. 2º e 3º
da Lei nº 352, de 1949, que dispõe sobre doação de imóveis ao
Município de Pouso Alegre, 1.356/2007, do Deputado Mauri Torres,
que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Piraúba o
imóvel que especifica, e 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 (À sanção.).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos

em que pede seja solicitado ao Procurador Regional da República
cópia das denúncias de possíveis irregularidades em exames de DNA,
feitas pelo Sr. Fernando Machado Furtado, bem como de todos os
procedimentos e documentos a elas inerentes, conforme cópia de
proposição anexa. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
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Pausa.) Aprovado. Oficie-se.
Requerimento da Comissão de Direitos Humanos solicitando seja

formulado apelo à Universidade Federal de Viçosa com vistas a que
informe a esta Comissão o possível convênio existente entre essa
autarquia federal e o Laboratório LabGene, com sede no Município de
Viçosa. 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 pleiteando sejam
solicitadas ao Sr. Juvercino Guerra Filho, Delegado de Polícia Federal
no Estado de Minas Gerais, que preside o Inquérito Policial nº 7/2006,
informações a respeito da tramitação desse inquérito. 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 pleiteando sejam
solicitadas ao Secretário Nacional de Segurança Pública informações
sobre quais são os armamentos permitidos para as forças policiais
atuarem em eventos esportivos, conforme cópia de proposição anexa.
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 pleiteando sejam
solicitadas ao Conselho Regional de Biologia da 4ª Região as
seguintes informações sobre a situação profissional da bióloga Marta
Fonseca Martins: se está devidamente registrada nesse Conselho e
se está legalmente habilitada para emitir laudo técnico na qualidade
de profissional responsável pela realização de exames de DNA para
investigação de paternidade. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

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 11, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
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do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 41ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/10/2007

Presidência do Deputado Doutor Viana
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Mensagem do Governador do Estado - Palavras do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Exibição de vídeo - Entrega de placa -
Palavras do Deputado Federal Bilac Pinto - Apresentação musical -
Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Doutor Viana - Dalmo Ribeiro Silva - Lafayette de Andrada.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - 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 Lafayette de Andrada, 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 a Exma. Sra.
Isabela Freitas Moreira Pinto, sobrinha de Sinhá Moreira; os Exmos.
Srs. Deputado Federal Bilac Pinto; Ronaldo Carvalho, Prefeito
Municipal de Santa Rita do Sapucaí; e Vereador Wagner Fernandes
Mendes, Presidente da Câmara Municipal de Santa Rita do Sapucaí; a
Exma. Sra. Profª Romilda dos Reis, Diretora da Superintendência
Regional de Ensino de Pouso Alegre; o Revmo. Sr. Padre Guy Ruffier,
Diretor da Escola Técnica de Eletrônica de Santa Rita do Sapucaí; e o
Exmo. Sr. 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.
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Prof. Mário Neto Borges, Diretor Científico, aqui representando a
Fapemig; Vereador Magno Magalhães Pinto, da Câmara Municipal de
Santa Rita do Sapucaí; Vereador Marcos Avelino de Souza, de Santa
Rita do Sapucaí; Elias Kalfás, Presidente do Conselho de
Desenvolvimento do Pólo de Santa Rita do Sapucaí; Lúcia Borsato
Cunha Chaves, Diretora da Escola Estadual Samico Teles; Marcos
Antônio Bertozzi, Diretor da Superintendência Regional de Ensino de
Poços de Caldas; Aldo Ambrósio Morelli, Diretor da Faculdade de
Administração e Informática de Santa Rita do Sapucaí; Ricardo
Malheiros Fiúza, Diretor da “Revista do Instituto dos Advogados de
Minas Gerais”; Vereador Rodrigo Riêra, da Câmara Municipal de
Itajubá; Hitler Vagner Cândido de Oliveira, Prefeito Municipal de
Chácara; Marcelo Castro Figueiredo, superintendente por Caxambu;
Murilo Prado Badaró, representando o Sr. Murilo Badaró, Presidente
da Academia Mineira de Letras; Wander Wilson Chaves, Diretor-Geral
do Instituto Nacional de Telecomunicações - Inatel -; Mílton Lucca de
Paula, Presidente  da  Associação Mineira de Rádio e Televisão -
Amirt -; e Valéria do Carmo Bento Borges, Superintendente por
Itajubá.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a comemorar o centenário de

nascimento da Sra. Luzia Rennó Moreira, conhecida como “Sinhá
Moreira”.

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

será executado pelo saxofonista da Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais, Sargento Leondenis Júnior.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Mensagem do Governador do Estado

O locutor - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana, representando
neste ato o Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da
Assembléia, e Deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento
que deu origem a esta solenidade, passo a ler agora mensagem de S.
Exa., o Governador do Estado de Minas Gerais, endereçada aos
senhores e aos familiares da homenageada. (- Lê:)

“Belo Horizonte, 8 de outubro de 2007. Sr. Presidente, Deputado
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Alberto Pinto Coelho, congratulo a Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais e, destacadamente, o Deputado Dalmo Ribeiro da
Silva, pela feliz iniciativa de realizar a reunião especial comemorativa
do centenário de nascimento de Sinhá Moreira, uma mulher que, de
fato, viveu à frente do seu tempo, e cuja transformadora existência e
extraordinária obra constituem incentivo e exemplo para todos nós.

O idealismo, o espírito humanitário, a forte liderança e a visão de
vanguarda de D. Sinhá privilegiaram Santa Rita do Sapucaí,
importante cidade do Sul de Minas, com a Escola Técnica de
Eletrônica, pioneira na América Latina e semente do Vale da
Eletrônica. Essa escola foi propulsora de profundas transformações
em toda a região sul-mineira.

Nada mais justo, portanto, a homenagem, à qual me associo, à
benemérita de Santa Rita do Sapucaí, cujas ações grandiosas
beneficiaram Minas Gerais e todo o País. Aécio Neves da Cunha,
Governador do Estado de Minas Gerais” .

Palavras do Deputado Dalmo Ribeiro Silva
Gostaria de saudar o Exmo. Sr. Deputado Doutor Viana, 1º-Vice-

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
representando o Deputado Alberto Pinto Coelho, e, na sua pessoa,
saudar e cumprimentar os diletos Deputados e Deputadas presentes
neste Plenário; gostaria de saudar meu caríssimo amigo, companheiro
de tantas jornadas, companheiro sul-mineiro, o Deputado Federal
Bilac Pinto, sobrinho da nossa homenageada desta noite, a quem
também rendo nossas sinceras homenagens; gostaria de
cumprimentar, com todo o respeito, a Dra. Isabela Freitas Moreira
Pinto, sobrinha de nossa homenageada e, na sua pessoa, todos os
familiares de Sinhá Moreira nesta noite; queria cumprimentar S. Exa.,
o Dr. Ronaldo de Azevedo Carvalho, DD. Prefeito Municipal de Santa
Rita do Sapucaí, cuja presença muito nos honra e alegra; gostaria de
saudar o Exmo. Vereador Wagner Fernandes Mendes, Presidente da
Câmara de Santa Rita do Sapucaí, e também todos os Vereadores e
Vereadoras da região, particularmente de nossa Santa Rita do
Sapucaí; queria fazer uma homenagem especial ao Revmo. Pe. Guy
Ruffier, DD. Diretor de nossa Escola Técnica de Eletrônica,
sementeiro maior dos ensinamentos de Sinhá Moreira e que, sem
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dúvida, tem feito tanto por todos nós; gostaria de saudar e
cumprimentar a Profa. Romilda dos Reis e, em sua pessoa, os
Superintendentes de Ensino de Caxambu, de Poços de Caldas e de
Itajubá, cujas honrosas presenças agradeço desde já; queria saudar
ainda os alunos da Escola Sinhá Moreira, nossos empresários, os
convidados presentes, os amigos de Sinhá Moreira, enfim, todos
aqueles que engrandecem este recinto nesta noite.

“Não há nada que não se consiga com a força de vontade, a
bondade e, principalmente, com o amor”. O destino reservou-me o
privilégio de requerer a esta Casa, com o apoio de todos os ilustres
pares, a realização desta reunião especial para homenagear a
memória de uma grande brasileira e filha de Minas Gerais.

Seleto auditório, essa é para mim, pois, uma honra incomparável,
visto que nesta hora tenho a oportunidade de registrar, nos anais
desta Casa, a prova de minha sincera admiração pelo que
representou para Minas e os mineiros e, certamente, para todos os
brasileiros, a presença iluminada, em nosso chão sagrado, de D.
Luzia Rennó Moreira, a querida Sinhá Moreira. Este ato, meus
senhores e minhas senhoras, que resguarda a mesma simplicidade
distintiva de nossa homenageada é uma lâmpada votiva à memória de
uma grande personalidade, que ousou em sua época e tornou-se
verdadeira precursora do futuro. Encontramos em Machado de Assis a
seguinte constatação: “É difícil aos homens militantes da política
apreciar com o olhar imparcial do historiador os acontecimentos do
passado; mas, uma vez alcançado isso, a glória realça o dever e o
aplauso redobra de entusiasmo”.

Certo é que aqui estamos, hoje, para prestar homenagem a Sinhá
Moreira pela passagem de seu centenário. No vaticínio de Machado,
deparamos o que, aparentemente, representariam duas dificuldades:
como parlamentar e homem público, estaríamos sujeitos à
parcialidade; e, como não logramos desfrutar o convívio com nossa
homenageada, poderiam faltar-nos os elementos essenciais para falar
dela com propriedade e correção.

Não obstante tais condições, estamos certos de que os obstáculos
estão desde logo superados: a grandeza de Sinhá Moreira nos levará
a redobrar imparcialmente o aplauso, enquanto a eloqüência de sua
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obra irá indicar-nos o caminho do justo reconhecimento.
Nascida em 17/9/1907, filha da feliz união entre o Sr. Francisco

Moreira Costa, o Cel. Chico Moreira, e D. Maria Palma Rennó Moreira,
a D. Mindoca, a menina Luzia fez reluzir um raio de alegria na casa da
Fazenda Moreira, onde viviam seus pais. Ali, no aconchego da família
e rodeada do carinho dos empregados da fazenda, logo passa a ser
chamada de Sinhazinha, mais tarde Sinhá Moreira.

Pela ordem natural das coisas, deveríamos iniciar nossas palavras
traçando a biografia da homenageada. Ocorre-nos, entretanto, uma
citação de Renan, pensador francês: "Uma vida grandiosa é um todo
orgânico que não pode ser representado pela simples aglomeração de
pequenos fatos". Ousamos, assim, delinear os traços biográficos de
nossa homenageada sem permitir que a conexão de datas e episódios
se sobreponha à grandeza do todo orgânico, que é o verdadeiro
legado de Sinhá Moreira à Nação brasileira.

É verdade que desde tenra idade Sinhá Moreira revelou-se uma
pessoa determinada e generosa, com acentuada disposição para
aprender e participar ativamente das questões sociais. Com tamanha
vontade, tornou-se mais fácil levar a cabo o cuidado paterno em
oferecer-lhe formação de qualidade, que lhe propiciou o
desenvolvimento das mais diversas aptidões.

Nesse ambiente propício, Sinhá Moreira teve formação educacional
e cultural esmerada, aprimorada nas freqüentes viagens à então
Capital Federal, o Rio de Janeiro. Aliás, as viagens foram uma
constante na vida de Sinhá Moreira. Casada com o Embaixador
Antônio Moreira de Abreu, Sinhá Moreira viajou pelo mundo
conhecendo outros países e culturas e recolhendo impressões que
certamente consolidaram sua sólida formação e fortaleceram-lhe o
convencimento de que algo diferente poderia ser feito em favor de sua
terra e de seu povo.

De volta a Santa Rita, início da década de 40 do século passado,
nossa homenageada Sinhá Moreira passa a empreender múltiplas
iniciativas, que revelam, sobretudo, sua vontade de fazer o bem ao
próximo. Morando em casa de seus pais, incomoda-se ao observar as
pessoas que trabalhavam com eles há anos, por ela consideradas
como amigas de verdade, mas que ainda não tinham casa própria.
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Movia Sinhá Moreira o sentimento de que “a amizade torna a
prosperidade mais brilhante e ilumina a adversidade, por dividi-la e
compartilhá-la”. Criou, então, em Santa Rita, o primeiro conjunto
habitacional do País e, paralelamente, instituiu um sistema de crédito
educativo para todos os necessitados. Na verdade, o santa-ritense
nunca ficava sem sua assistência, a ponto de Sinhá Moreira manter,
com seus recursos, quatro leitos exclusivos para pacientes de sua
comunidade em hospital do Rio de Janeiro.

Sinhá Moreira tinha a convicção de que “não nascemos apenas para
nós mesmos”. Assim, em todas as suas ações salta evidente a
devoção de Sinhá Moreira por sua terra natal de Santa Rita do
Sapucaí, terra esta que tanto amou e que tanto dignificou. Podendo
orgulhar-se de seus filhos, que sempre tiveram e ainda têm destacada
atuação em diferentes áreas da vida pública mineira e nacional, o
nome de Sinhá Moreira sempre será lembrado.

Para não cometer injustiça, meus senhores, minhas senhoras e
alunos, reverencio a todos na pessoa de Delfim Moreira, que exerceu
a Presidência da República do Brasil e de quem Sinhá Moreira foi
sobrinha.

Hoje, nossa querida Santa Rita do Sapucaí conta com um parque
industrial amplamente vocacionado para a eletro-eletrônica,
mundialmente reconhecido para o orgulho de todos os mineiros e
mineiras, pois revela-se como o maior exemplo de empreendedorismo
para outros Municípios do País, cujo sucesso deve-se à perseverança
dessa extraordinária mulher.

São mais de 100 empresas que desenvolvem tecnologia e produtos
de ponta para o mercado nacional e internacional. Todas essas
empresas, sem sombra de dúvida, resultam do ideal empreendedor de
Sinhá Moreira, que chamou para si a missão de propiciar ao jovem
santa-ritense e também ao de fora um futuro promissor, diferente
daquele vinculado às limitações do campo.

Com bravura e determinação, Sinhá Moreira elegeu como grande
desafio a realização de um sonho tido como impossível para a época.
Criou, então, na década de 50, a Escola de Eletrônica Francisco
Moreira da Costa, a primeira de toda a América Latina.

Aliás, senhores convidados, Sinhá Moreira, nas suas mensagens,
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sempre afirmava estar convencida de que o mundo giraria em torno
da eletrônica, o que constituiu a inspiração definitiva para a criação da
ETE Francisco Moreira da Costa, que é um orgulho para o Brasil
como centro de pesquisa elevado à condição de Centro de
Desenvolvimento da Escola Técnica - Cedete.

Incansável em sua determinação, para a escola funcionar, ela
recorreu ao amigo e Presidente da República, o também mineiro
Juscelino Kubitschek, que instituiu o ensino médio profissionalizante
no Brasil para que a idéia de Sinhá Moreira pudesse sair do papel.

Para dar continuidade à formação dos alunos da escola técnica,
foram fundados o Inatel, em 1965, com o primeiro curso superior de
telecomunicações no Brasil, e a Faculdade de Administração e
Informática - FAI -, em 1971, cujos diretores e alunos honram-nos com
sua presença nesta noite.

Hoje, o Inatel é exemplo de pioneirismo e desenvolve importante
atividade de pesquisa, a ponto de ter realizado a primeira transmissão
digital em TV aberta do País, usando um equipamento nacional, por
meio da inteligência dos nossos bravos e incansáveis servidores da
Inatel.

Se buscássemos em todos os registros históricos, nos depoimentos
pessoais daqueles que tiveram convívio com Sinhá Moreira, todas as
ações, decisões, reflexões e posições que foram tomadas por essa
mulher singular, teríamos um longo pronunciamento, repleto de
verdadeiros ensinamentos para a vida de cada um. Não desejamos,
porém, ser enfadonhos. Busquei, então, com a permissão de vocês e
particularmente do meu caríssimo Deputado Bilac Pinto, por palavras
que pudessem exprimir com justeza aquelas marcas oriundas da alma
cristã e do espírito generoso de nossa querida Sinhá Moreira.

Confesso, porém, meus amigos e minhas amigas, que não encontrei
nada melhor para sintetizar minha reflexão, nessa minha pretensão,
senão as palavras da própria Sinhá Moreira, com as quais a nossa
homenageada aconselhou sua sobrinha e afilhada, Beatriz, e que
estão registradas no livro “Sinhá Moreira – uma mulher à frente do seu
tempo”, de Lilian Fontes. Diz Sinhá Moreira: “Beatriz, Deus, às vezes,
experimenta e castiga os bons, mostrando-lhes as asperezas do
destino para que melhor possam compreender a grandeza do mundo
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e suas próprias belezas. Não desanime nunca. Se hoje está ruim, o
amanhã poderá ser radioso e feliz. A vida é boa ou má, conforme
sabemos encará-la e amenizá-la. (...) Nunca desampare os velhos e
os fracos, pois só é realmente feliz aquele que sabe fazer o bem e a
caridade. (...) Venere e acarinhe com respeito os seus extremosos
pais, porque deles vem tudo de bom que há na vida. Jamais esqueça
os mestres que iluminaram o seu espírito para um futuro melhor e
mais aventuroso. Estime de coração os seus queridos irmãos,
lembrando-se que convivem com eles os mais gratos e saudosos
momentos de criança e de adolescentes. Para os seus companheiros
e amiguinhas, deve guardar um lugarzinho bem escolhido, não se
esquecendo jamais de que a amizade é um dos grandes bens da
terra”.

Esta é a mensagem que desejamos que fique guardada no coração
de cada uma das crianças e cada um dos adolescentes, alunos da
Escola Sinhá Moreira, que podem encontrar em nossa homenageada
um referencial e uma inspiração. Não tenho dúvida de que nesse
registro temos estampada a expressão exata do sentimento
humanitário e cristão que habitou o coração de Sinhá Moreira. Mais do
que isso, tenho a certeza de que o seu exemplo é uma lição perene
para todos nós, como se estivéssemos sempre a percorrer um
caminho de reencontro, por meio de páginas saudosas, com alguém
que tanto fez por Minas e pelo Brasil, com sua postura firme e retidão
de caráter.

Seu desaparecimento precoce, em 9/3/63, interrompeu sua
grandiosa missão. Porém, seus gestos e iniciativas criaram a base de
uma nova ordem social, que, gradativamente, se instalou em Santa
Rita e provocou profundas transformações na cultura local,
convertendo a sua terra natal em festejado centro de excelência em
eletrônica e tecnologia da informação.

O calendário que marca a curta trajetória dos homens é muito
pequeno para abarcar a dimensão da vida e da obra de Sinhá
Moreira, pois transcende o tempo e sua finitude. Sinhá foi mulher de
alma humilde que, embora cercada de riqueza financeira e contatos
da alta projeção política, soube olhar com benevolência para os
necessitados. A humildade é o propulsor de todas as grandes ações,
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em todas as esferas de atuação do homem. Os humildes são simples
no falar e são sinceros e francos no agir. Não fazem ostentação de
saber nem de santidade. A humildade é pobre em seu interior, e foi
essa que Jesus proclamou: a pobreza de sentimentos baixos
representada pelo desapego às glorias efêmeras, ao egoísmo e ao
orgulho.

E Sinhá viveu esse ensinamento evangélico. Amou tanto os
pequenos que coloca em seu testamento este exemplo lapidar: “Na
convivência com os humildes, aprendi grandes lições de vida. Deus dê
a todos paz de espírito, como soube me dar a paz da consciência.”.

Por isso mesmo, caríssimos amigos e amigas, diante da
contemplação da eternidade, podemos regozijar com a presença do
exemplo e das virtudes de Sinhá Moreira entre nós, fazendo-nos
perceber e sentir, especialmente hoje, que nada morre ou se apaga.

Sinhá Moreira está entre nós para lembrar a lição recebida do tio
Delfim Moreira e que ela sempre repetiu: “Fazei todo o bem possível
na terra, para que as gerações futuras vos abençoem a memória”.
Nossa saudação respeitosa nesta noite a Sinhá Moreira. Tenho dito.

Exibição de Vídeo
O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo sobre a

vida de Sinhá Moreira.
- Procede-se à exibição do vídeo.

Entrega de Placa
O locutor - Neste instante, o Deputado Doutor Viana, representando

o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Alberto Pinto
Coelho, fará a entrega à Sra. Isabela Freitas Moreira Pinto, sobrinha
da Sra. Sinhá Moreira, de placa alusiva a esta homenagem. A placa
contém os seguintes dizeres: “Com uma vida dedicada à sua família, à
sua terra e aos mais necessitados, Luzia Rennó Moreira, mais
conhecida como Sinhá Moreira, deixou para Santa Rita do Sapucaí e
para todo o País um exemplo de cidadania. Essa mulher sensível, que
esteve à frente de seu tempo, mostrou que é possível fazer a
diferença por meio da doação, da partilha e da amizade. A
homenagem da Assembléia de Minas à saudosa Sinhá Moreira por
ocasião do centenário de seu nascimento.”.

O Sr. Presidente - A Presidência, com muita alegria, convida o
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Deputado Federal Bilac Pinto e o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor
do requerimento que deu origem a esta homenagem, para que, juntos,
façamos a entrega da placa comemorativa desta data tão importante
para a vida do povo mineiro.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Deputado Federal Bilac Pinto

Boa-noite a todos. Saúdo o Deputado Doutor Viana, 1º-Vice-
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
neste ato representando o Deputado Alberto Pinto Coelho, meu
colega por três mandatos consecutivos nesta Casa; saúdo a Isabela,
minha irmã e sobrinha-neta de D. Sinhá Moreira, a qual representa a
nossa família; cumprimento o Sr. Ronaldo Carvalho, ex-Deputado
Estadual, ex-Deputado Federal, ex-Secretário de Estado e Prefeito de
minha terra, Santa Rita do Sapucaí, o qual trouxe consigo os nossos
conterrâneos, irmãos santa-ritenses, para esta justa homenagem à D.
Sinhá Moreira; saúdo o Vereador Wagner Fernandes Mendes, nosso
Presidente da Câmara Municipal, em cuja pessoa cumprimento todos
os nossos Vereadores que participam conosco desta homenagem;
saúdo o Vereador Rodrigo Vieira, Presidente da Câmara Municipal de
Itajubá; cumprimento a Sra. Romilda dos Reis, nossa Superintendente
de Ensino de Pouso Alegre, em cuja pessoa cumprimento os
Superintendentes de Ensino de Caxambu, Poços de Caldas e Itajubá,
cuja presença agradeço; cumprimento o nosso Revmo. Pe. Guy,
amigo que, em tão pouco tempo, cativou tanto a nossa gente na
escola técnica de eletrônica, nosso Diretor, que já vem trabalhando
com muita distinção.

Quero fazer aqui uma homenagem ao autor do requerimento que
deu origem a esta reunião, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
conterrâneo sul-mineiro, de Ouro Fino; uma pessoa pela qual tenho
grande estima, respeito e admiração, meu parceiro na
representatividade política do Sul de Minas e de Belo Horizonte e,
conseqüentemente, da Câmara Federal. Quero saudar o Hitler
Vagner, Prefeito de Chácara, que participa conosco deste evento;
meus dois colegas de trabalho Paulo Kleber e Mário Neto, Diretores
da Fapemig; Tadeu Mendonça, Diretor-Geral do nosso Instituto de
Pesos e Medidas - Ipem - do Estado; Otacílio Machado, Vice-
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Presidente do nosso Cetec, conterrâneo sul-mineiro, como o Tadeu,
de Brasópolis. Quero saudar também a Katia, Diretora da Escola
Estadual Sinhá Moreira. Muito obrigado pela sua presença, a dos seus
colegas professores e a de todos os alunos que participam desta
homenagem a uma filha ilustre de Santa Rita do Sapucaí. Saúdo
ainda os Srs. Prof. Wander Wilson Chaves, Diretor do nosso Inatel;
Aldo Morelli, Diretor da nossa Faculdade de Administração e
Informática; Murilo Prado Badaró, que neste ato representa o Dr.
Murilo, Presidente da nossa Academia Mineira de Letras; a todos os
que estão aqui conosco; e a Flávia, minha esposa.

Digo a cada um de vocês que, para mim, estar mais uma vez nesta
Casa, berço de grandes decisões políticas em prol do nosso Estado,
sempre foi extremamente gratificante.

Em meu nome e no de todos os meus familiares, quero agradecer à
Assembléia Legislativa a homenagem que presta à nossa querida
Luzia Rennó Moreira, em comemoração ao seu centenário. Neste
ano, comemoramos efetivamente o centenário de nascimento de uma
mulher extraordinária, chamada carinhosamente de D. Sinhá. Essa
grande mulher sonhou com um futuro melhor para a sua cidade.
Diferentemente das mulheres de então, não descansou enquanto não
conseguiu encaminhá-lo. Minha tia Sinhá viveu apenas 56 anos, mas
sua iniciativa de fundar a primeira escola técnica de eletrônica da
América Latina mudou para sempre a história de Santa Rita do
Sapucaí e continua a produzir frutos para Minas Gerais e,
conseqüentemente, para o todo o nosso país. Não tive o prazer de
conviver com ela, mas verifico, a cada dia, com admiração, o quanto
está presente em nossos dias e o quanto é importante em nossas
vidas. Ela está presente não apenas em nossas lembranças e em
nossa saudade, mas também na fábrica que está ali, logo na esquina,
na tecnologia do telefone celular, na escola que recebe o nosso filho,
no jovem trabalhador de uma cidade de pleno emprego, enfim, no
tempo em que estamos e no futuro, no tempo que ainda há de vir. A
solidariedade social que D. Sinhá praticou e disseminou, sua
preocupação com a melhoria da qualidade de vida para todos, sua
visão de futuro e decisiva opção pela educação, notadamente a
tecnológica, com certeza, nunca estiveram tão atuais e prioritárias
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como agora. Hoje vemos que suas propostas são acolhidas por
governos, empresas socialmente responsáveis e entidades não
governamentais. Por outro lado, seus projetos são implementados por
Estados e nações. Com toda a certeza, ela foi e sempre será uma
mulher à frente do seu tempo. A história de D. Sinhá é a nossa própria
história. A história da vida dessa inteligente mulher está entrelaçada
pelo presente com a história de Santa Rita do Sapucaí e a do Sul de
Minas e tem lugar de destaque na história de Minas Gerais. Nascida
aos 17/9/1907, em uma família de políticos, seu pai, Francisco Moreira
da Costa, era líder regional, seu tio Delfim Moreira chegou à
Presidência da República. Ela, porém, não fugiu aos padrões da
época, formando-se normalista e passando a dar aulas. Parte do
dinheiro que recebia como professora ela destinava a ajudar pessoas
pobres, reforçando um traço seu já revelado alguns anos antes,
quando recolhia roupas e sapatos entre suas primas ricas para doá-
los a quem necessitava. O casamento com um diplomata, aos 22
anos, propiciou-lhe conhecer diversos países. No Japão, onde esteve
por pouco mais de dois anos, pode conhecer a cultura milenar desse
país, a solidariedade de seu povo frente às grandes tragédias e a
enorme capacidade de trabalho dos japoneses, num momento
importante da sua história, quando o país, arrasado pela guerra,
buscava naquele tempo ainda transformar-se em uma grande nação.
Atenta e perspicaz, D. Sinhá percebeu a importância estratégica da
educação e do conhecimento para impulsionar o projeto de nação que
o Japão almejava. Ela ficou encantada com o avanço tecnológico
daquele país, que, mesmo tendo acabado de sofrer os horrores da
Segunda Guerra, já produzia tecnologia a todo vapor.

De volta ao Brasil, D. Sinhá rapidamente se integrou à vida
econômica, social e política do País, de sua Minas Gerais e,
principalmente, de sua Santa Rita, onde passou a morar.

Ela amou intensamente sua família, sua terra e sua gente simples e
humilde e se dedicou com entusiasmo ao trabalho comunitário, com
ações importantes para a cidade. Foi construtora de ruas, casas e
escolas em Santa Rita do Sapucaí. Sonhou em proporcionar aos
jovens locais uma educação eficiente, que lhes propiciasse
crescimento e promoção profissional. Reservava boa parte do seu
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tempo para dedicar-se aos doentes e aos pobres. Pela sua
generosidade, propiciou estudos a jovens esperançosos de sua terra
em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte.

Na época, todos acompanhavam o grande desenvolvimento
industrial brasileiro, liderado por São Paulo, e temiam não ter uma
alternativa econômica imediata que lhes permitisse dele participar.

No Sul de Minas, em especial na nossa cidade de Santa Rita do
Sapucaí, com uma economia eminentemente agrícola, mas
historicamente parceira do desenvolvimento paulista, crescia uma
forte preocupação gerada pelo receio do impacto que as enormes
oportunidades oferecidas pela industrialização do Estado vizinho
pudessem causar no dia-a-dia daquela pacata cidade.

Suas lideranças políticas e empresariais temiam por não terem uma
estratégia de desenvolvimento e crescimento continuado que
pudesse, de imediato, ser a alternativa para atenuar ou equilibrar
aquela enorme onda de oportunidades que atraía, irremediavelmente,
seus jovens profissionais e empresários. Isso era um sinal do perigo
que já se antevia para Santa Rita, o do futuro esvaziamento
econômico, com uma minguada perspectiva para o futuro. D. Sinhá
vislumbrava um futuro muito diferente para os seus jovens
conterrâneos. Uma escola técnica abriria para eles novos caminhos e
catalisaria novos rumos de desenvolvimento para a cidade. Com seu
jeito mineiro, falando baixo, mas com muita determinação e confiança,
D. Sinhá conseguiu com sua personalidade encantar Presidentes,
Ministros e Deputados.

Por convicção, D. Sinhá dá prioridade estratégica à educação,
notadamente à tecnológica. Porém, a mais grandiosa de todas as
suas realizações ainda estava por vir. Em setembro de 1958, Sinhá
obteve do Presidente Juscelino Kubitschek um decreto instituindo no
País os cursos técnicos profissionalizantes e, entusiasmada, saiu em
busca de subsídios para criar o primeiro deles em sua terra, na
longínqua Santa Rita do Sapucaí. Pouco tempo depois, em janeiro de
1959, era assinado o convênio entre o Ministério da Educação e a
Fundação Dona Mindoca Rennó Moreira, como mantenedora, para a
construção do prédio da escola técnica de eletrônica, a primeira da
América Latina. A cidade dá um salto no tempo, e, em pouquíssimos
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anos, o processo de uma suposta estagnação se inverte totalmente.
Sem abandonar a agricultura, força de sua produção e riqueza de

sua população, Santa Rita lança as sementes da sociedade do
conhecimento, passando a apoiar-se em duas atividades econômicas
fundamentais para o futuro: agroindústria e inovação tecnológica.

Numa decisão voluntária avançada e ainda pouco praticada no
Brasil, D. Sinhá doa a Escola Técnica de Eletrônica Francisco Moreira
da Costa aos padres jesuítas.

A eles solicita apenas, é o que se diz, um único compromisso: o de
torná-la uma conceituada instituição de ensino geradora de
conhecimento e de tecnologia permanentemente voltada para o
desenvolvimento da região e a melhoria da qualidade de vida de sua
população.

Sabemos hoje que esse foi provavelmente o grande marco histórico
que transformou o Vale da Eletrônica de Santa Rita do Sapucaí em
um modelo diferenciado e aplaudido por Minas Gerais e por todo o
Brasil. A escola técnica de eletrônica torna-se, na mão dos jesuítas,
uma referência nacional de ensino técnico de qualidade; fixa alunos
na região, antes sem oportunidades, e atrai outros de todo o Brasil,
que, inspirados nas idéias de D. Sinhá quanto ao futuro, transformam-
se em empreendedores e empresários de atividades portadoras de
futuro, constituindo, atualmente, o mais significativo e modelar pólo de
empresas de base tecnológica do Brasil.

Depois de lançada a semente, crescem as árvores, e os frutos são
abundantes. Compromissados com os mesmos ideais de evolução e
permanente construção do futuro, à Escola Técnica de Eletrônica
Francisco Moreira da Costa seguiram-se o Instituto Nacional de
Telecomunicações - Inatel -, a Faculdade de Administração e
Informática - FAI -, o Colégio Tecnológico Delfim Moreira, as mais de
100 empresas existentes na cidade, o Sindicato das Indústrias de
Aparelhos Elétricos, Eletrônicos e Similares do Vale da Eletrônica -
Sindvel -, a Cooperativa Regional Agropecuária de Santa Rita do
Sapucaí - Cooperita -, a Associação Comercial e Empresarial do Vale
da Eletrônica - Acevale -, a Rota Tecnológica 459, o Fundo de Capital
Sementes - Rotatec -, as incubadoras de empresas do Inatel e da
Prefeitura Municipal de Santa Rita e tantos outros empreendimentos
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que talvez, neste momento, estejam nascendo.
Por todos eles e por tudo o mais que não temos condições de aqui

citar, lembramos a nossa tia Sinhá, no dia do centenário de seu
nascimento. A ela, a nossa homenagem, o nosso agradecimento e o
nosso júbilo. A memória de D. Sinhá permanece e ensina que a
riqueza é fruto do trabalho, da doação, da partilha e da amizade.
Portanto, Sinhá será sempre um exemplo a ser seguido. Muito
obrigado.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir as canções “Aquarela

do Brasil” e “La Paloma”, que serão interpretadas pelo Grupo
Instrumental da Escola Estadual Sinhá Moreira.

- Procede-se à apresentação musical.
Palavras do Sr. Presidente

Exma. Sra. Isabela Freitas Moreira Pinto, sobrinha da homenageada
Sinhá Moreira, na sua pessoa cumprimento todos os demais
familiares aqui presentes da nossa querida D. Sinhá; meu amigo
Deputado Bilac Pinto, com quem convivemos aqui, trabalhando,
durante muitos anos, a quem aprendemos a respeitar e de quem
sabemos o valor; cumprimento também com muita alegria sua
senhora, Dra. Flávia, aqui presente e que nos honra. Cumprimentando
a senhora, cumprimentamos todas as mulheres mineiras. Meu
prezado Prefeito de Santa Rita do Sapucaí, Ronaldo Carvalho,
cumprimentando-o, cumprimento os demais Prefeitos, Vice-Prefeitos e
outros executivos aqui presentes; ilustre Vereador Wagner Fernandes
Mendes, Presidente da Câmara Municipal, na sua pessoa,
cumprimento não só os Vereadores dessa cidade, mas também os
das cidades vizinhas e irmãs. Prezada Romilda dos Reis, muito digna
Diretora da Superintendência Regional de Ensino de Pouso Alegre,
mostrando, mais uma vez, o valor e a fibra da mulher: na sua pessoa,
cumprimento os demais regionais de ensino aqui presentes,
educadores, professores, mestres. É uma alegria muito grande poder
contar com vocês aqui. Revmo. Pe. Guy, que dirige com muita
competência a Escola Técnica de Eletrônica de Santa Rita, é uma
dádiva e uma honra tê-lo na nossa mesa - isso engrandece a todos
nós na noite de hoje.
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Quero cumprimentar também o grande Deputado Dalmo Ribeiro
Silva - não é à toa que ele é de Ouro Fino -, que teve um momento
iluminado ao fazer esse requerimento de grande justiça, como
pudemos ver depois de conhecer um pouquinho da história da
homenageada. Parabéns a você, Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
Testemunhamos que esse requerimento para comemorar e
homenagear o centenário da Sinhá Moreira foi aprovado por
unanimidade. Cumprimento ainda as demais autoridades - e aqui já
são muitas - citadas por todos os que me antecederam; as senhoras e
os senhores; os alunos que abrilhantaram, com sua inteligência e sua
música, nossa noite de homenagem; os telespectadores da TV
Assembléia e a imprensa.

A comemoração do centenário de nascimento de Luzia Rennó
Moreira, a Sinhá Moreira, a Sinhazinha, torna-se uma oportunidade
que não podemos perder: a de tornar mais conhecido o nome de uma
mulher que modificou o rumo da história no Sul de Minas, em Minas
Gerais e no Brasil.

Da mesma maneira que o nome de Bárbara Heliodora associa-se ao
desejo de liberdade dos Inconfidentes, ou os de Chica da Silva e de
Dona Beja mostram como, ainda na Colônia, mulheres se tornam
mitos em momentos decisivos para a integração a Minas das regiões
dos diamantes ou do Triângulo, Sinhá Moreira veio, de uma maneira
ímpar, lapidar esse fenômeno psicológico e social conhecido como
mineiridade.

Se seu apelido, Sinhá, lembra um país arcaico e rural, das fazendas
do Império e seus escravos, as ações realizadas por Luzia Rennó
Moreira nos descortinam o futuro, com a construção, em solo mineiro,
de um pólo tecnológico que hoje tanto nos orgulha.

Centro do Vale da Eletrônica, com centenas de empreendimentos de
base tecnológica nas áreas de eletrônica, informática,
telecomunicações, têxtil e de administração, Santa Rita do Sapucaí
representa, nacionalmente, a inovação e o empreendedorismo.

A cidade interiorana, produtora, como tantas outras, de leite e café,
converteu-se em centro de excelência em tecnologia, com profundas
transformações na cultura local. Na origem dessa grande mudança,
uma semente, plantada por Luzia: a escola técnica de eletrônica,
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criada em 1958.
De um casamento fracassado com o diplomata Antônio Moreira de

Abreu, a mineira culta e descendente de uma família de políticos
tradicionais trouxe, de sua vivência no Japão, a idéia de que a
eletrônica impulsionaria brevemente, à sua época, a civilização
mundial. Construiu, com recursos próprios e o apoio do também
mineiro Presidente Juscelino Kubitschek, a primeira escola técnica de
eletrônica não de Minas ou do Brasil, mas de toda a América Latina.
Para que a escola pudesse funcionar, foi instituído, pelo governo
federal, o ensino médio profissionalizante no País.

Precocemente falecida, ela, que nasceu no mesmo ano de Oscar
Niemeyer, não pôde, como ele, continuar dando ao País os frutos de
sua inteligência e de seu talento - nem muito menos, como ele,
comemorar viva seu centenário - para aprimorar nossa modernidade,
de que ambos são esteios fundadores.

Para nossa felicidade, a população e as lideranças de Santa Rita
mostraram-se sensíveis ao apelo da pioneira.

O Vale da Eletrônica nasceu com a escola técnica e se consolidou
com o surgimento do Instituto Nacional de Telecomunicações e da
Faculdade de Administração e Informática, inaugurando a mentalidade
que transforma o ensino universitário em uma grande incubadora de
empresas. Mas o amor de Sinhá Moreira por sua comunidade também
se refletiu em outros trabalhos de grande alcance social. Ela fundou o
primeiro conjunto habitacional do País e criou um sistema
vanguardista de crédito educativo para jovens necessitados. Essas
coisas que fazemos hoje ela já fazia há muito tempo. Que orgulho
para todos nós! Também mantinha, em um hospital no Rio de Janeiro,
quatro leitos exclusivos para enfermos da cidade. Quero dizer, como
médico, como toca profundamente o nosso coração esse sentimento
de amor que ela demonstrou pelos outros.

“Em uma época em que o País prestigiava apenas sua vocação
agrária, Sinhá Moreira juntou seu amor pelo povo e pela terra natal a
uma lúcida visão de transformação econômica, social e cultural. Hoje
exemplo de uma economia auto-sustentável, Santa Rita do Sapucaí
soube responder ao impulso dado por sua grande benemérita. Luzia
Rennó Moreira, sobrinha de um Presidente da República, Delfim
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Moreira, esposa de um Diplomata e homem importante, que chegou a
ocupar a Vice-Presidência no governo Rodrigues Alves, poderia ter-se
contentado com os destinos mundanos de uma aristocrata, que
encontraria abertos, para sua diversão e vaidade, todos os grandes
salões. Preferiu, com seu jeito mineiro, uma vida discreta, mas cheia
de perseverança, construindo uma nova era, iluminada por seus olhos
inteligentes e preocupados com as pessoas à sua volta.

Por tudo isto, Minas Gerais tem uma grande dívida com essa grande
mulher. Que esta homenagem, pela passagem de seu centenário,
seja um passo para que seu nome seja devidamente reconhecido em
nossa história. Sinhá Moreira, pelo espírito arrojado e a ação
generosa e de enorme alcance para o destino de toda uma região, é
tão ou mais importante que Bárbara Heliodora, que Chica da Silva,
que Dona Beja e tantas outras mulheres mineiras. Ela é um exemplo
necessário para as mulheres de hoje e de todas as épocas. Luzia
Rennó Moreira trouxe um novo significado para o singelo apelido. Não
foi a altiva senhora de escravos nem a fazendeira satisfeita com suas
posses e seu poder rural. Foi uma sinhá muito diferente, com idéias
próprias, iluminadas, e dona de uma visão universal. No entanto,
profundamente mineira.

Portanto, esta Casa, onde é representado o povo de Minas Gerais,
homenageia e reconhece a grande personalidade, cujo nome se
imortaliza pelo amor à terra e pelo respeito que devotou à
humanidade, com os quais sempre temperou sua existência.

Parabéns a seus familiares. Minas Gerais orgulha-se também por
essa grande mulher. Parabéns, Dalmo Ribeiro Silva, por sua brilhante
idéia, que esta Casa abraçou, de homenagear essa representante do
povo de 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 as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 9, 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 seguinte ordem do
dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição do dia
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9/10/2007.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SAÚDE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 2/10/2007
Às 13h30min, 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 comunica o recebimento de ofício dos Srs.
Francisco Leopoldo Lemos, Gerente da GVA-SES, e Benedito
Scaranci Fernandes, Superintendente de Epidemiologia da SES,
publicado no “Diário do Legislativo” de 26/9/2007 . O Presidente acusa
o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 232/2007, em 1º turno (
Deputado Carlos Pimenta); 1.301/2007, em turno único ( Deputado
Doutor Rinaldo), e 1.502/2007, 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, é aprovado o
parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 458/2007 na
forma do vencido no 1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2, da
Comissão de Saúde (relator: 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 1.451/2007 (relator: Deputado Ruy
Muniz); 1.494/2007 (relator: Deputado Ruy Muniz ). Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs
1.122, 1.157, 1.176 e 1.185/2007 e rejeitados os Requerimentos nºs
1.186, 1.187 e 1.188/2007. Submetidos a discussão e votação, cada
um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei nºs 1.353, 1.335 e 1.314/2007. Cumprida a finalidade
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da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Ruy Muniz - Hely Tarqüínio - Doutor

Rinaldo.
ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/10/2007

Às 10 horas, comparece no Auditório do Cinema de Águas
Formosas o Deputado Sargento Rodrigues. Havendo número
regimental, este Deputado declara aberta a reunião e 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 temas
relacionados à segurança no Município de Águas Formosas e região,
bem como as condições da cadeia pública local, com vistas à criação
de uma Apac. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião,
agradece e registra a presença dos seguintes convidados: Wellington
Luz Abrantes, Prefeito Municipal de Águas Formosas; Mauro Jubileu,
Vereador, representando Wilson Costa Salomão, Presidente da
Câmara Municipal de Águas Formosas; Emerson Chaves Motta, Juiz
de Direito; Ana Cláudia Lopes, Promotora de Justiça; Jilvânio Moura
Batista, Prefeito Municipal de Machacalis; José Dias, Prefeito
Municipal de Umburatiba; Onédio Fagundes, Prefeito Municipal de
Bertópolis; Roberto Ferreira Silva, Vereador, representando Neival
Alves Trindade, Prefeito Municipal de Fronteira dos Vales; Capitão
Walter Aparecido Ramos, representando o Cel. PM Luís Fernando de
Oliveira Aleixo, da 15ª Região da Polícia Militar; Roberto Souza
Campos, Delegado Regional de Polícia Civil do Município de
Nanuque, representando João Pedro de Rezende, Superintendente
Regional de Polícia Civil; Ten. Cleber Souza Santos, representando o
Capitão Erasmo, Comandante do 19º Batalhão; Aparecido Martins
Pinto, Delegado de Polícia de Águas Formosas; e Carlos André
Degaulle de Souza Soares, Presidente da Apac de Águas Formosas.
A Presidência, na qualidade de autor do requerimento que deu origem
ao debate, faz suas considerações iniciais. Logo após, convida os
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presentes para uma visita à cadeia pública e ao lote onde será
construída a Apac de Águas Formosas. Após a visita, o Presidente
retoma os trabalhos da Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos convidados e do público
presente, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
Sargento Rodrigues, Presidente - Gustavo Valadares - Luiz Tadeu

Leite.
ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/10/2007
Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Maria Lúcia Mendonça e Ana Maria Resende e os Deputados Deiró
Marra e Carlin Moura, membros da supracitada Comissão. 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 membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater,
em audiência pública, o tema "Educação não é mercadoria"; e a
discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe a
1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Aloísio Pimenta, Assessor
Especial do Governo do Estado; Diogo Santos, Presidente da União
Estadual Estudantil de Minas Gerais; Gilson Reis, Presidente do
Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais; Rogerlan
Augusta de Morais, representando o Presidente do Sindicato dos
Auxiliares da Administração da Educação de Minas Gerais, e Edson
de Paula Lima, Presidente da Federação Interestadual dos
Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, que são convidados a
tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado
Carlin Moura, 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
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3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é
aprovado requerimento dos Deputados Carlin Moura e Deiró Marra e
das Deputadas Maria Lúcia Mendonça e Ana Maria Resende, em que
solicitam a realização de reunião para, em audiência pública, debater
a composição e o funcionamento do Conselho Estadual de Educação.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
Deiró Marra, Presidente - Maria Lúcia Mendonça - Ana Maria

Resende.
ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/10/2007
Às 10h40min, 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 supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Irani Barbosa, Rêmolo Aloise, Hely Tarqüínio e José
Henrique. 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. Joab de Paula Alves,
Presidente da Câmara Municipal de Frutal (26/9/2007); Jadir Gomes
Rabêlo, Coordenador-Geral Substituto de Finanças, Convênio e
Contabilidade, do Ministério do Desenvolvimento Agrário; e Leonardo
Maurício Colombini Lima, Secretário Adjunto de Estado de Fazenda
(29/9/2007). 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. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
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aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 709 e 1.129/2007 na
forma do vencido no 1º turno (relatora: Deputada Elisa Costa);
1.111/2007 (relator: Deputado Antônio Júlio); 1.182/2007 na forma do
Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Lafayette de Andrada); e pela
aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 15/2007 na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a
Emenda nº 1, da Comissão de Saúde (relator: Deputado Sebastião
Helvécio); e 1.571/2007 com a Emenda nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Jayro Lessa). Na fase de
discussão do parecer do relator, Deputado Zé Maia, que conclui pela
rejeição das Emendas nºs 7 a 16 e do Substitutivo nº 2, apresentados
em Plenário ao Projeto de Lei Complementar nº 27/2007, são
apresentadas as Propostas de Emenda nºs 1 e 2, pelos Deputados
Sávio Souza Cruz e Deiró Marra, respectivamente ao projeto e a
Emenda nº 1 ao parecer, pelo Deputado Irani Barbosa. É adiada a
votação do parecer atendendo-se a requerimento dos Deputados
Jayro Lessa e Sebastião Helvécio, aprovado pela Comissão. O
parecer sobre o Projeto de Lei nº 1.120/2007, no 1º turno, deixa de ser
apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator,
Deputado Agostinho Patrús Filho. O Projeto de Lei nº 1.357/2007 é
retirado da pauta por determinação do Presidente da Comissão por
não cumprir pressupostos regimentais. 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 é aprovado o Requerimento nº 1.231/2007. Passa-se à 3ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. O requerimento do Deputado
Délio Malheiros, em que solicita seja realizada reunião para debater,
em audiência pública, o Projeto de Lei nº 1.182/200, do Governador
do Estado, fica prejudicado em razão da aprovação do Projeto, em 2º
turno, nesta reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para as reuniões extraordinárias, de hoje às 16 horas, para
dar prosseguimento ao debate sobre o Decreto nº 44.309/2006, outros
decretos e portarias que tratam da questão ambiental e os critérios
adotados para proposição do termo de Ajuste de Conduta, e às 17
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horas, para apreciação do Projeto de Lei Complementar nº 27/2007 e
para discutir e votar proposições da Comissão, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de outubro de 2007.
Antônio Júlio, Presidente - Lafayette de Andrada - Sebastião

Helvécio.
ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 3/10/2007
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Lafayette de Andrada e Dimas
Fabiano, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Lafayette de Andrada, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da
Deputada Gláucia Brandão, 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: Proposta de Emenda à Constituição nº
19/2007 e Projetos de Lei nºs 469, 669 e 1.084/2007 (Deputada
Gláucia Brandão); 843, 1.410, 1.430, 1.433, 1.462 e 1.614/2007
(Deputado Dimas Fabiano). 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 da Proposta de Emenda à Constituição nº 19/2007 e
dos Projetos de Lei nºs 469, 669 e 1.084/2007 (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 843, 1.410, 1.430, 1.433, 1.462 e 1.614/2007
(relator: Deputado Dimas Fabiano). Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
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lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Gilberto

Abramo.
ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/10/2007
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões 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 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 comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios
dos Srs. Ronald Cesar Costa, Presidente da Associação dos
Confeccionistas e Faccionistas do Tecido e Couro de Campo Belo -
Aconf -, em que solicita audiência para entregar resultados de uma
pesquisa realizada junto às confecções e facções de Campo Belo e
cidades vizinhas; e Geraldo Paulo de Magalhães Filho, Técnico em
Turismo, em que solicita seja realizado seminário legislativo sobre
turismo. 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 1.169, 1.201 e
1.202/2007. 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 Vanderlei Miranda (2), em que solicita
seja realizada audiência pública para debater o Projeto de Lei nº
1.585/2007, do Governador do Estado, e a emenda do Deputado
Vanderlei Miranda apresentada ao referido projeto, que autoriza a
reduzir a carga tributária nas operações de aquisição de veículos
novos e do Imposto de Propriedade de Veículo Automotor incidentes
sobre veículos de transporte escolar, transporte fretado de
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passageiros e de representantes comerciais; e seja realizada
audiência pública, em Campo Belo, para debater pesquisa realizada
pela Associação dos Confeccionistas e Faccionistas do Tecido e
Couro em prol do desenvolvimento do setor naquela região. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
Vanderlei Miranda, Presidente - Eros Biondini - Cecília Ferramenta -

Bráulio Braz.
ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/10/2007
Às 16h1min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Weliton Prado, Ronaldo Magalhães, Ademir Lucas, Padre João e
Wander Borges, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, a Deputada Elisa Costa e o Deputado Carlin Moura.
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 a ouvir representantes de
movimentos sociais urbanos e do Fórum Nacional de Reforma
Urbana, que fazem parte da Jornada de Lutas por Reforma Urbana,
cuja principal meta em 2007 é obter maior participação social na
gestão das cidades. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião
para ouvir os Srs. Anderson Avelino Santos, Professor da PUC Minas;
Renato Barbosa Fontes, Coordenador Executivo da ONG Ação
Urbana; Marcos Landa e Francislene Michelle Dias, respectivamente,
Coordenador e membro do Movimento Nacional de Luta pela Moradia
- MNLM -; Guilherme França de Souza, da União Estadual por
Moradia Popular - Uemp -; a Sra. Edinéia Aparecida de Souza e o Sr.
Simão Sirineu, da Federação das Associações de Moradores de
Minas Gerais - Famemg -; as Sras. Leila Soares Ferreira da Silva, da
Central dos Movimentos Populares - CMP -; Maria Sebastiana de
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Jesus, da Associação Habitacional Capitão Eduardo, de Belo
Horizonte; Maria de Fátima Bastos, da União Metropolitana; os Srs.
Francisco Carvalho Félix, da Associação dos Sem-Casa do Betânia e
Região - Asca -, e Sebastião Duarte, do Movimento Nacional pelo
Direito ao Transporte - MDT. A Presidência concede a palavra à
Deputada Elisa Costa, autora do requerimento que deu origem ao
debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta 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. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº
1.211/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
O Presidente recebe e faz leitura de requerimentos de sua autoria, da
Deputada Elisa Costa e dos Deputados Carlin Moura e Padre João
(2), em que solicitam seja realizada visita ao Governador do Estado
para discutir a pauta da reforma urbana, com a presença de
representantes dos movimentos sociais; realizar audiência pública
para discutir a destinação dos lucros da empresa subsidiária da
Copasa responsável pela exploração das águas minerais; e Weliton
Prado, em que pede sejam solicitadas informações à Cohab sobre a
situação dos mutuários dos Conjuntos Habitacionais Morro Alto e
Caieiras, em especial, a suspensão das ações de despejo propostas
por essa entidade, bem como a utilização dos recursos do PAC para a
regularização fundiária dessas áreas. A seguir, o Presidente recebe
carta compromisso dos membros do Fórum Nacional de Reforma
Urbana, em que solicitam a adesão dos Deputados presentes às
reivindicações contidas nesse documento. 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, 10 de outubro de 2007.
Weliton Prado, Presidente - Ronaldo Magalhães - Ademir Lucas -
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Wander Borges.
ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/10/2007

Às 9h15min, 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 Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Eros Biondini, 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 debater, em audiência pública, A Democratização
dos Meios de Comunicação. A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião para ouvir as Sras. Berenice Mendes, coordenadora-
tesoureira do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação -
FNDC ; Regina Mota, Professora e Pesquisadora da UFMG; e os Srs.
José Guilherme Castro, coordenador de Comunicação e Cultura da
Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária-Abraço -; João
Caldeira Brant Monteiro de Castro, coordenador do Intervozes -
Coletivo Brasil de Comunicação Social; e Aluísio Lopes, Diretor de
Relações Institucionais da Federação Nacional dos Jornalistas e
Presidente licenciado do Sindicato dos Jornalistas do Estado de Minas
Gerais, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência
concede a palavra ao Deputado Carlin Moura, 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. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado André Quintão em que solicita seja
convidado para participar desta reunião o Sr. Aluísio Lopes, Diretor de
Relações Institucionais da Federação Nacional dos Jornalistas e
Presidente licenciado do Sindicato dos Jornalistas do Estado de Minas
Gerais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos convidados, dos parlamentares e convoca os membros
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da Comissão para as reuniões extraordinárias de amanhã, às 10
horas e às 14h30min, conforme editais a serem publicados, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini - João Leite.

ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/10/2007
Às 14h43min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Zé Maia, Lafayette de Andrada e
Sebastião Helvécio, 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. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto
de Lei nº 1.357/2007 (relator: Deputado Sebastião Helvécio). Na fase
de discussão do parecer do relator, Deputado Lafayette de Andrada,
que conclui pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº
29/2007 no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, da Comissão de
Administração Pública, e as Emendas nºs 2 a 4, são apresentadas as
Propostas de Emendas nºs 1 a 3 pelo Deputado Sargento Rodrigues,
que recebem parecer contrário do relator. Após discussão e votação,
é aprovado o parecer, salvo as propostas de emendas. Submetidas a
votação, são rejeitadas as Propostas de Emendas nºs 1 a 3. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio - Agostinho Patrús Filho -

Antônio Júlio - Lafayette de Andrada.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

2/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A proposta de ação legislativa em epígrafe, de autoria da Pontifícia

Universidade Católica de Minas Gerais - Parlamento Jovem, sugere a
implantação obrigatória, nas redes de ensino pública e privada, em
horário integral ou em finais de semana, de projetos e atividades
diversos, visando a promover a formação integral do aluno e sua
especialização em área de maior aptidão, além de estimular sua
permanência na escola.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 12/7/2007, a matéria foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.
102, XVI, “a”, c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Parlamento Jovem, projeto realizado pela Assembléia Legislativa

em parceria com instituições de ensino sediadas em Minas Gerais, é
voltado para a formação política dos jovens. A edição do evento em
2007 produziu 27 propostas e teve como tema: “Educação: inclusão e
qualidade”. O assunto foi subdividido em três subtemas: “Uma escola
que faça sentido”, “Uma escola inclusiva” e “Uma escola de
qualidade”.

A proposta em análise, que integra o subtema “Uma escola que faça
sentido”, pretende sejam implantadas nas escolas da rede pública de
ensino diversas atividades pedagógicas complementares às aulas
oferecidas nos horários normais e de forma integrada às demandas da
comunidade. A idéia manifesta na proposta se coaduna com a
concepção do projeto Escola Viva, Comunidade Ativa e com o
Programa Escola de Tempo Integral, que, no Plano Plurianual de
Ação Governamental - PPAG 2008-2011 -, possui o “status” de
programa estruturador. As escolas que integram o projeto Escola Viva,
Comunidade Ativa participam dos projetos Abrindo Espaços e Aluno
de Tempo Integral, que consubstanciam atividades da natureza a que
se refere a proposta em estudo. Tais projetos não possuem ainda o
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caráter de universalidade, e as escolas beneficiadas concentram-se
essencialmente na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Assim, consideramos pertinente o acatamento da proposta na forma
de requerimento dirigido à Secretaria de Estado de Educação,
solicitando o cronograma de implementação do projeto por região do
Estado. Além disso, consideramos importante a participação dos
integrantes do Parlamento Jovem nas discussões do novo PPAG, que
ocorrerão na Assembléia Legislativa.

Conclusão
Pelo exposto, manifestamo-nos pelo acolhimento da Proposta de

Ação Legislativa nº 2/2007, na forma de requerimento.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
André Quintão, Presidente e relator - Eros Biondini - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
3/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa em epígrafe, de autoria da Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais - Parlamento Jovem, sugere a
criação, na grade curricular, de oficinas pedagógicas para
desenvolvimento de projetos interdisciplinares, com consenso dos
professores, para atender às necessidades de aprendizagem do
aluno.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 12/7/2007, a matéria foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.
102, XVI, “a”, c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Parlamento Jovem, projeto realizado pela Assembléia Legislativa

em parceria com instituições de ensino sediadas em Minas Gerais, é
voltado para a formação política dos jovens. A edição do evento em
2007 produziu 27 propostas e teve como tema: “Educação: inclusão e
qualidade”. O assunto foi subdividido em três subtemas: “Uma escola
que faça sentido”, “Uma escola inclusiva” e “Uma escola de
qualidade”.

A proposta em análise, que integra o subtema “Uma escola que faça
sentido”, pretende que sejam implantadas oficinas pedagógicas nos
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currículos escolares visando ao aprimoramento do ensino.
A interdisciplinaridade e a organização flexível do currículo já são

princípios das diretrizes de educação e dos parâmetros curriculares
nacionais, conforme preceitua a Lei Federal nº 9.394, de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. A
implementação dessas diretrizes cabe, portanto, a cada
estabelecimento de ensino, que tem a prerrogativa de formular sua
própria proposta pedagógica, com a participação da comunidade
escolar.

Consideramos, dessa forma, desnecessário acatar a proposta em
comento.

Conclusão
Pelo exposto, manifestamo-nos pelo não-acolhimento da Proposta

de Ação Legislativa nº 3/2007.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
4/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa em epígrafe, de autoria da Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais - Parlamento Jovem, sugere a
inclusão, no currículo escolar do Ensino Fundamental, desde a 5ª
série, das disciplinas Filosofia e Sociologia, com destaque ao
conteúdo “cidadania moderna”, e propõe a criação de programas que
preparem os professores do Ensino Fundamental para despertar nos
alunos valores ligados a esses temas.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 12/7/07, a matéria foi
distribuída a esta Comissão, nos termos do art. 102, XVI, “a”, c/c o art.
289, do Regimento Interno, para receber parecer.

Fundamentação
O Parlamento Jovem, evento realizado pela Assembléia Legislativa

em parceria com instituições de ensino sediadas em Minas Gerais, é
um projeto voltado para a formação política dos jovens. A edição do
evento em 2007 produziu 27 propostas e teve como tema “Educação:
inclusão e qualidade”. O assunto foi subdividido em três subtemas:
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“Uma escola que faça sentido”, “Uma escola inclusiva” e “Uma escola
de qualidade”.

A proposta em análise, que integra o subtema “Uma escola que faça
sentido”, visa incluir no currículo escolar do Ensino Fundamental,
desde a 5ª série, as disciplinas Filosofia e Sociologia, com destaque
ao conteúdo “cidadania moderna”, e propõe a criação de programas
que preparem os professores do Ensino Fundamental para despertar
nos alunos valores relativos a esses temas. A proposta está de acordo
com a Lei nº 15.476, de 12/4/2005, que determina a inclusão de
conteúdos referentes à cidadania nos currículos das escolas de
ensino fundamental e médio no Estado. O art. 2º da lei supracitada
estabelece que integram os conteúdos e atividades relativos à
cidadania temas como direitos humanos, noções de direito
constitucional e eleitoral, organização político-administrativa dos entes
federados e formas de acesso do cidadão à justiça, entre outros. No
Ensino Médio, a inclusão de Sociologia e Filosofia como componentes
curriculares está estabelecida pela Resolução CEB nº 4, de 16/8/06,
do Conselho Nacional de Educação.

Embora o ordenamento jurídico já disponha sobre a matéria,
consideramos que, tendo-se em vista a importância do tema, é
oportuno o envio de requerimento à Secretaria de Educação
solicitando informações sobre a aplicação do disposto na Lei nº
15.476, de 12/4/2005 e sobre as providências para a implementação
do disposto na referida resolução do Conselho Nacional de Educação.

Conclusão
Pelo exposto, manifestamo-nos pelo acolhimento da proposta de

Ação Legislativa nº 4/2007, na forma de requerimento.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
5/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A proposta de ação legislativa em epígrafe, de autoria da Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais - Parlamento Jovem, sugere a
reformulação do projeto Escola Viva, Comunidade Ativa, incluindo em
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suas ações o ensino de cidadania para pais e alunos e o incentivo à
participação familiar, por meio da oferta de oficinas de artesanato e
profissionalização, e ampliação do projeto, a fim de levá-la a todas as
escolas da rede pública.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 12/7/2007, a matéria foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.
102, XVI, “a”, c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Parlamento Jovem, projeto realizado pela Assembléia Legislativa

em parceria com instituições de ensino sediadas em Minas Gerais, é
voltado para a formação política dos jovens. A edição do evento em
2007 produziu 27 propostas e teve como tema: “Educação: inclusão e
qualidade”. O assunto foi subdividido em três subtemas: “Uma escola
que faça sentido”, “Uma escola inclusiva” e “Uma escola de
qualidade”.

A proposta em análise, que integra o subtema “Uma escola que faça
sentido”, sugere que o programa Escola Viva, Comunidade Ativa seja
ampliado para toda a rede pública e preveja a participação das
famílias em suas atividades. Nos seus quatro anos de existência, o
programa tem-se revelado importante estratégia para permanência
dos alunos na escola e, conseqüentemente, para inclusão social. O
incremento da participação da comunidade nas atividades do
programa, especialmente no que tange ao incentivo à
profissionalização, é uma forma de potencializar os seus benefícios,
sendo também desejável que o programa seja progressivamente
ampliado para toda a rede de ensino estadual.

Assim, consideramos pertinente o acatamento da proposta na forma
de requerimento dirigido à Secretaria de Estado de Educação,
solicitando a ampliação do programa Escola Viva, Comunidade Ativa,
bem como a extensão de suas atividades às famílias dos alunos.

Conclusão
Pelo exposto, manifestamo-nos pelo acolhimento da Proposta de

Ação Legislativa nº 5/2007, na forma de requerimento.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
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6/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa em análise, de autoria da Pontifícia

Universidade Católica de Minas Gerais - Parlamento Jovem, sugere a
criação de projeto que viabilize a atualização escolar de pessoas
marginalizadas, por meio de cursos ministrados por alunos
universitários, e a ampliação de cursos comunitários, em parceria com
o voluntariado universitário, destinados à preparação dos jovens de
comunidades carentes para ingressarem nas universidades.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 12/7/2007, a matéria foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.
102, XVI, “a”, c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
O evento Parlamento Jovem 2007, cujo tema principal era

“Educação - inclusão e qualidade”, é promovido pela Assembléia
Legislativa em parceria com instituições de ensino sediadas em Minas
Gerais. A Proposta de Ação Parlamentar nº 6/2007 integra o subtema
“Uma escola que faça sentido” e visa essencialmente a ampliar a
criação de cursos preparatórios para o ingresso no ensino superior
destinados a pessoas carentes, também denominados de “cursinhos
populares”.

O art. 4º da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional - LDB -,
reforçando o disposto no art. 208 da Constituição Federal, enumera as
ações que o Estado, no cumprimento de seu dever, efetivará para
garantir a educação escolar pública. A Constituição do Estado, por
sua vez, por meio do art. 198, enumera 17 ações com o mesmo
objetivo. Em nenhum desses instrumentos normativos citados,
encontramos como garantia o oferecimento de cursos preparatórios
para o vestibular. A razão para essa ausência é simples: a educação
escolar compõe-se da educação básica (educação infantil, ensino
fundamental e ensino médio) e a educação superior. Curso
preparatório ou pré-vestibular, de qualquer modalidade, não é
compreendido como educação escolar. Dessa forma, compete ao
Estado proporcionar uma educação básica que dê subsídios
suficientes ao estudante para que ele tenha acesso ao ensino
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superior, de forma a não serem necessários cursos específicos para
esse fim.

O Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI - 2007-2023
tem como objetivo estratégico da Área de Resultados “Educação de
Qualidade” promover um salto de qualidade no ensino médio,
orientado por padrões internacionais, mediante iniciativas como a
Escola Tempo Integral e o aumento de docentes com curso superior
no ensino médio. Já a Área de Resultados “Protagonismo Juvenil” tem
como objetivo estratégico reduzir a evasão escolar no ensino médio,
por meio do Poupança Jovem, do Escola Família Agrícola e do ensino
profissionalizante.

O Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011,
propõe, por meio dos Programas Promédio e Melhoria do Ensino
Médio, o desenvolvimento de modelos pedagógicos que tornem a
escola mais atraente para os jovens, a reorganização da oferta de
vagas para o ensino médio da rede pública, a criação de laboratórios
e bibliotecas, a aquisição de equipamentos de informática para uso
pedagógico e o aprofundamento de estudos, com a abertura das
escolas em segundo turno para atividades curriculares
complementares. Estão previstos para esses dois programas, até o
ano de 2011, investimentos de aproximadamente R$602.000.000,00.

Ademais, a Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg - e a
Universidade de Montes Claros - Unimontes -, por força da Lei nº
15.259, de 27/7/2004, reservam percentual de vagas para afro-
descendentes ou indígenas carentes, portadores de deficiência e
alunos carentes que tenham cursado integralmente o ensino médio
em escolas públicas. Em decisão recente, o Tribunal Regional Federal
da 1ª Região determinou que 50% das vagas das 12 instituições
federais de ensino superior em Minas Gerais devem ser reservadas
aos alunos oriundos das escolas públicas. Cabe salientar, entretanto,
que dessa decisão cabe recurso ao Superior Tribunal de Justiça e ao
Supremo Tribunal Federal.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo não-acolhimento da Proposta de

Ação Legislativa nº 6/2007.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
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André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - João Leite.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

7/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A proposta de ação legislativa em epígrafe, de autoria da Pontifícia

Universidade Católica de Minas Gerais - Parlamento Jovem, sugere a
garantia de espaço físico, adequado e fixo, para a realização de
reuniões e outras atividades do grêmio estudantil.

Publicada no “Diário do legislativo” em 12/7/07, a matéria foi
distribuída a esta Comissão, nos termos do art. 102, XVI, “a”, c/c o art.
289, do Regimento Interno, para receber parecer.

Fundamentação
O Parlamento Jovem, evento realizado pela Assembléia Legislativa

em parceria com instituições de ensino sediadas em Minas Gerais, é
um projeto voltado para a formação política dos jovens. A edição do
evento em 2007 produziu 27 propostas e teve como tema “Educação:
inclusão e qualidade”. O assunto foi subdividido em três subtemas:
“Uma escola que faça sentido”, “Uma escola inclusiva” e “Uma escola
de qualidade”.

A proposta em análise, que integra o subtema “Uma escola que faça
sentido”, sugere que seja garantido espaço físico, adequado e fixo,
para a realização de reuniões e atividades do grêmio estudantil. Essa
medida já está contida na Lei nº 12.084 de 12/1/96, que assegura a
livre organização estudantil e dá outras providências. O art. 4º da lei
citada estabelece que a direção dos estabelecimentos de ensino
garantirá, na esfera de sua unidade, local para a realização de
reuniões e atividades assemelhadas e espaço para divulgação das
atividades e das promoções do grêmio estudantil em local de grande
circulação de alunos.

A idéia manifesta na proposta também se coaduna com a
concepção do Protagonismo Juvenil como Área de Resultado
proposta no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI
2007-2023 -, que tem por objetivo o fomento à participação construtiva
dos jovens por meio da oportunidade de autodesenvolvimento como
cidadãos e profissionais.
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Entendemos que, para que os alunos tenham conhecimento da
referida lei e possam se organizar adequadamente, é oportuno
solicitar a sua afixação em local visível nas escolas.

Conclusão
Pelo exposto, manifestamo-nos pelo acolhimento da proposta de

Ação Legislativa nº 7/2007, na forma de requerimento.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
André Quintão, Presidente e relator - Eros Biondini - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
8/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa em epígrafe, de autoria da Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais - Parlamento Jovem, sugere a
avaliação contínua dos professores, com respeito tanto à metodologia
de ensino quanto ao conteúdo das aulas, e oferta de cursos de
atualização gratuitos para eles, pelo menos a cada dois anos.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 12/7/2007, a matéria foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.
102, XVI, “a”, c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Parlamento Jovem, projeto realizado pela Assembléia Legislativa

em parceria com instituições de ensino sediadas em Minas Gerais, é
voltado para a formação política dos jovens. A edição do evento em
2007 produziu 27 propostas e teve como tema “Educação: inclusão e
qualidade”. O assunto foi subdividido em três subtemas: “Uma escola
que faça sentido”, “Uma escola inclusiva” e “Uma escola de
qualidade”.

A proposta em análise, que integra o subtema “Uma escola que faça
sentido”, pretende que sejam avaliados os professores quanto à
metodologia de ensino e quanto ao conteúdo das matérias, bem como
lhe sejam proporcionados cursos de atualização e reciclagem.

As idéias expressas na proposta encontram-se atendidas pela Área
de Resultado Educação de Qualidade, no Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado - PMDI - 2007/2023, merecendo destaque,
como iniciativa de caráter prioritário, “o monitoramento do
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desempenho e da qualificação de professores dos Ensinos Básico,
Fundamental e Médio”.

Assim, consideramos pertinente o acatamento da proposta na forma
de um requerimento dirigido à Secretaria de Educação, solicitando
que informe as medidas a serem adotadas para a consecução dos
objetivos preconizados nessa área de resultado.

Conclusão
Pelo exposto, manifestamo-nos pelo acolhimento da Proposta de

Ação Legislativa nº 8/2007, na forma de requerimento.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini -

João Leite.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

9/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A proposta de ação legislativa em epígrafe, da Pontifícia

Universidade Católica de Minas Gerais - Parlamento Jovem, sugere a
criação de uma política salarial para os professores mais condizente
com a importância desses profissionais e a efetivação de condições
materiais para o desenvolvimento de seu fazer pedagógico.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 12/7/2007, a matéria foi
distribuída a esta Comissão, nos termos do art. 102, XVI, “a”, c/c o art.
289, do Regimento Interno, para receber parecer.

Fundamentação
O Parlamento Jovem, evento realizado pela Assembléia Legislativa

em parceria com instituições de ensino sediadas em Minas Gerais, é
um projeto voltado para a formação política dos jovens. A edição do
evento em 2007 produziu 27 propostas e teve como tema “Educação:
inclusão e qualidade”. O assunto foi subdividido em três subtemas:
“Uma escola que faça sentido”, “Uma escola inclusiva” e “Uma escola
de qualidade”.

A proposta em análise, que integra o subtema “Uma escola que faça
sentido”, sugere a criação de uma política salarial para os professores
mais condizente com a importância desses profissionais, bem como a
efetivação de condições materiais para o desenvolvimento de seu
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fazer pedagógico.
A idéia manifesta na proposta está de acordo com a concepção da

Área de Resultados Educação de Qualidade, do Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado - PMDI 2007-2023 -, que tem como uma
de suas iniciativas o monitoramento do desempenho e da qualificação
de professores, para elevar a “performance” profissional dos
professores dos ensinos básico, fundamental e médio.

Consideramos que a proposta em comento está parcialmente
atendida pela Lei nº 17.006, de 2007, 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. Além
deste projeto, está em tramitação no Congresso Nacional o Projeto de
Lei nº 619/2007, que regulamenta o art. 60, inciso III, alínea “e”, do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso
salarial nacional para os profissionais do magistério público da
educação básica.

Diante do exposto, consideramos pertinente o acatamento da
proposta na forma de requerimento a ser enviado aos Presidentes da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, solicitando apoio ao
projeto de lei que cria o piso salarial nacional para os profissionais da
educação e empenho para agilizar sua tramitação.

Conclusão
Pelo exposto, manifestamo-nos pelo acolhimento da proposta de

Ação Legislativa nº 9/2007, na forma de requerimento.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini -

João Leite.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

10/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A proposta de ação legislativa em epígrafe, de autoria da Pontifícia

Universidade Católica de Minas Gerais - Parlamento Jovem, sugere a
implementação de projetos que capacitem o professor para promover
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o raciocínio crítico de seus alunos, considerando que vivemos em uma
sociedade globalizada.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 12/7/2007, a matéria foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.
102, XVI, “a”, c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Parlamento Jovem, projeto realizado pela Assembléia Legislativa

em parceria com instituições de ensino sediadas em Minas Gerais, é
voltado para a formação política dos jovens. A edição do evento em
2007 produziu 27 propostas e teve como tema: “Educação: inclusão e
qualidade”. O assunto foi subdividido em três subtemas: “Uma escola
que faça sentido”; “Uma escola inclusiva”; e “Uma escola de
qualidade”.

A proposta em análise, que integra o subtema “Uma escola que faça
sentido”, pretende que sejam implantados projetos de capacitação dos
professores visando a desenvolver a habilidade crítica dos seus
alunos. Em consonância com esse objetivo, observamos que a
formação continuada dos professores já é uma das metas do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb -, regulamentado
pela Lei Federal n° 11.494, de 2007. Também, no que  concerne à
valorização dos profissionais de educação, a Área de Resultado
Educação de Qualidade, no Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado - PMDI - 2007 / 2023, preceitua, como iniciativa de caráter
prioritário, “ ... elevar a performance profissional dos professores dos
Ensinos Básico, Fundamental e Médio”.

Dessa forma, recomendamos o acompanhamento da
implementação do Fundeb e dos programas referentes à educação no
Estado, por ocasião da discussão do PPAG para 2008-2011.

Assim, entendemos desnecessário acatar a proposta, neste
momento.

Conclusão
Pelo exposto, manifestamo-nos pelo não-acolhimento da Proposta

de Ação Legislativa nº 10/2007.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini -
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João Leite.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

11/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa em epígrafe, de autoria da Pontifícia

Universidade Católica de Minas Gerais - Parlamento Jovem, sugere a
destinação de verbas para as bibliotecas escolares adquirirem livros e
computadores e para criarem espaços destinados a salas de estudos
e oficinas de redação, incentivando a leitura e valorizando sua prática,
orientada por professores, com vistas à formação de leitores, e a
abertura dessas bibliotecas a toda a comunidade.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 12/7/2007, a matéria foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.
102, XVI, “a”, c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Parlamento Jovem, projeto realizado pela Assembléia Legislativa

em parceria com instituições de ensino sediadas em Minas Gerais, é
voltado para a formação política dos jovens. A edição do evento em
2007 produziu 27 propostas e teve como tema: “Educação: inclusão e
qualidade”. O assunto foi subdividido em três subtemas: “Uma escola
que faça sentido”, “Uma escola inclusiva” e “Uma escola de
qualidade”.

A proposta em análise, que integra o subtema “Uma escola que faça
sentido”, pretende que sejam destinados recursos para o
aparelhamento das bibliotecas escolares, visando a aprimorar o
atendimento ao aluno e também estendê-lo à comunidade.

A prática da leitura aliada aos recursos de aprendizagem
proporcionados pela informática constituem um eficaz meio de
desenvolver a proficiência dos alunos em todas as disciplinas. A
abertura das bibliotecas à comunidade pode, outrossim, possibilitar às
pessoas de todas as idades e níveis de escolarização oportunidades
de inclusão social por meio da leitura e acesso à informação.

Dessa forma, consideramos oportuno o atendimento da proposta na
forma de um requerimento à Secretaria de Estado de Educação
solicitando que seja priorizado o aparelhamento das bibliotecas
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escolares, assim como que se proporcione à comunidade o acesso
aos seus recursos.

Conclusão
Pelo exposto, manifestamo-nos pelo acolhimento da Proposta de

Ação Legislativa nº 11/2007, em forma de requerimento.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini -

João Leite - Gustavo Valadares.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

12/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa em análise, de autoria da Pontifícia

Universidade Católica de Minas Gerais - Parlamento Jovem -, sugere
a democratização da TV Assembléia, por meio de sua transformação
em canal aberto.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 12/7/2007, a matéria foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.
102, XVI, “a”, c/c com o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
Idealizado pela Assembléia Legislativa em parceira com a PUC

Minas, o Parlamento Jovem é um projeto voltado para a formação
política de estudantes de entidades de ensino da rede pública e
privada de Minas Gerais. Sob o tema: “Educação: inclusão e
qualidade”, subdividido nos subtemas “Uma escola que faça sentido”,
“Uma escola inclusiva” e “Uma escola de qualidade”, a edição do
evento em 2007 produziu 27 propostas. A proposta de nº 11, que
resultou na presente Proposta de Ação Legislativa, visa a possibilitar
maior interação entre o Poder Legislativo e a sociedade, por meio da
implantação da TV Assembléia com sinal aberto.

Tendo iniciado a sua transmissão em 30/11/1995, no canal 40, hoje
canal 11, e com abrangência restrita a Belo Horizonte, a TV
Assembléia produzia duas horas e meia de programação, que
consistia basicamente em reprises de reuniões do Plenário. Foi a
primeira emissora legislativa criada após a publicação da Lei Federal
nº 8.977, de 6/1/1995, que regulamenta o serviço de TV a cabo no
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Brasil. Sendo retransmitida para aproximadamente 226 Municípios, a
TV Assembléia produz hoje, em média, 19 horas de programação, que
apresenta os trabalhos dos parlamentares nas Comissões e no
Plenário, com coberturas ao vivo em sua maioria, além de mesas-
redondas, seminários, entrevistas e reportagens diversas, de interesse
da sociedade. No entanto, o atual sistema de transmissão, seja por
meio de TV a Cabo ou de UHF, reduz a abrangência de interação com
os 853 Municípios do Estado. Dessa forma, nada mais justo que a
reivindicação apresentada pelo Parlamento Jovem.

Ocorre que o processo de sinal aberto que se pretende instituir já se
encontra em andamento no Ministério da Comunicações. O Ministro
Hélio Costa, no dia 21 de agosto passado, em reunião com
Presidentes de Assembléias Legislativas que dispõem de canais de
TVs, comunicou que em um prazo de 60 dias as transmissões serão
realizadas em sinal aberto. Das 19 Casas Legislativas presentes ao
evento, apenas quatro possuem sinal aberto: Ceará, Mato Grosso,
Piauí e Rio Grande do Norte.

Portanto, a proposta do Parlamento Jovem será atendida em breve,
tornando-se desnecessário qualquer desdobramento em proposição.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo não acolhimento da Proposta de

Ação Legislativa nº 12/2007.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
André Quintão, Presidente e relator - João Leite - Eros Biondini -

Carlin Moura - Gustavo Valadares.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

13/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa em análise, de autoria da Pontifícia

Universidade Católica de Minas Gerais - Parlamento Jovem, sugere a
implantação, nas escolas públicas e privadas, de estrutura adequada
para os alunos com necessidades especiais e oferecimento de cursos
de capacitação aos professores para atenderem esses alunos.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 12/7/2007, a matéria foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.
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102, XVI, “a”, c/c o art. 289, do Regimento Interno.
Fundamentação

Idealizado pela Assembléia Legislativa, em parceira com a PUC
Minas, o Parlamento Jovem é um projeto que visa a proporcionar a
participação política de estudantes de entidades de ensino da rede
pública e privada de Minas Gerais, com fins educativos. A proposta de
nº 13, que resultou na Proposta de Ação Legislativa em tela, pretende
adequar os estabelecimentos públicos e privados de ensino para os
alunos com necessidades especiais e oferecer cursos de capacitação
aos professores para atenderem esses alunos.

O Conselho Estadual de Educação editou a Resolução nº 451, de
2003, que fixa normas para a educação especial no Sistema Estadual
de Ensino, conforme determina a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional. O art. 7º da Resolução diz que são considerados
serviços complementares ou suplementares de apoio especializado
em escolas da rede regular de ensino: a instrução ou interpretação da
Libras e do Braille e a orientação e mobilidade. Assim, as escolas do
ensino regular devem contar com profissionais com especialização ou
capacitação na área; espaços físicos acessíveis; e mobiliário e
equipamentos adequados às necessidades especiais.

No que concerne à rede particular de ensino, a Assembléia
Legislativa não dispõe de informações precisas e atualizadas sobre o
cumprimento da Resolução nº 451, de 2003.

Quanto à rede pública estadual, a Secretaria de Estado de
Educação implantou em 2004 o Projeto Incluir, que tem por objetivo
preparar as escolas para receberem alunos com deficiências e
condutas típicas, criando um padrão de acessibilidade por meio da
construção ou adaptação das instalações físicas, e capacitar
profissionais para um bom atendimento desses alunos. Conforme
dados divulgados pela Secretaria de Estado de Educação, em 2006 o
Projeto Incluir estava sendo introduzido em 893 escolas, com a
perspectiva de ampliação desse número para 1.000 escolas.

Dessa forma, parece-nos justificável a Proposta de Ação Legislativa
nº 13/2007, que deve ser encaminhada na forma de requerimento
dirigido à Secretaria de Estado de Educação para que informe sobre a
aplicação da Resolução nº 451, de 2003, nas redes pública e
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particular de ensino de Minas Gerais.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação
Legislativa nº 13/2007, em forma de requerimento.

Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Eros Biondini -

Carlin Moura - Gustavo Valadares.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

14/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa em análise, de autoria da Pontifícia

Universidade Católica de Minas Gerais - Parlamento Jovem, sugere a
inclusão de alunos com deficiência nas escolas públicas do Estado,
qualificando-se profissionais para atendê-los e implantando-se o
ensino da Linguagem Brasileira de Sinais - Libras.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 12/7/2007, a matéria foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.
102, XVI, “a”, c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
Idealizado pela Assembléia Legislativa, em parceira com a PUC

Minas, o Projeto Parlamento Jovem objetiva proporcionar, de forma
educativa, a participação política de estudantes das redes pública e
privada de Minas Gerais. A proposta de ação legislativa em análise
visa a incluir alunos com deficiência auditiva nas escolas públicas da
rede estadual de ensino, por meio de melhor qualificação dos
professores e do uso da Libras.

Assim como a Proposta de Ação Legislativa nº 13/2007, que trata
das questões referentes a acessibilidade nas escolas públicas e de
cursos de capacitação dos professores, a proposta em comento está
relacionada ao cumprimento, por parte da Secretaria de Estado de
Educação, do art. 7º da Resolução do Conselho Estadual de
Educação nº 451, de 2003, no que concerne ao atendimento dos
estudantes com deficiência auditiva. Dessa forma, parece-nos
procedente a apresentação de requerimento solicitando informações
sobre essa ação do Estado.
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Gostaríamos, na oportunidade, de informar que tramita nesta Casa o
Projeto de Lei nº 186/2007, de autoria do Deputado Alencar da
Silveira Jr., que visa a colocar à disposição nas escolas pelo menos
um professor de Libras para no máximo quinze alunos deficiente
auditivos. Esse projeto de lei encontra-se pronto para a ordem do dia
em Plenário, razão pela qual a manifestação de apoio dos
participantes do Parlamento Jovem, dirigida às Lideranças das
Bancadas Partidárias, do Governo, da Maioria e da Minoria na Casa, é
fundamental para sua aprovação.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 14/2007, na forma de requerimento.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Gustavo Valadares

- Carlin Moura - Eros Biondini.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

15/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa em epígrafe, de autoria da Pontifícia

Universidade Católica de Minas Gerais - Parlamento Jovem, sugere a
ampliação do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa
Portadora de Deficiência - Conped - para aumentar o atendimento às
pessoas com deficiência física e mental, por meio da capacitação de
professores, implantação de condições adequadas, assessoramento e
proteção de seus direitos.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 12/7/07, a matéria foi
distribuída a esta Comissão, nos termos do art. 102, XVI, “a”, c/c o art.
289, do Regimento Interno, para receber parecer.

Fundamentação
O Parlamento Jovem, evento realizado pela Assembléia Legislativa

em parceria com instituições de ensino sediadas em Minas Gerais, é
um projeto voltado para a formação política dos jovens. A edição do
evento em 2007 produziu 27 propostas e teve como tema “Educação:
inclusão e qualidade”. O assunto foi subdividido em três subtemas:
“Uma escola que faça sentido”, “Uma escola inclusiva” e “Uma escola
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de qualidade”.
A proposta em análise, que integra o subtema “Uma escola

inclusiva”, pretende criar condições mais adequadas para o
funcionamento do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da
Pessoa Portadora de Deficiência - Conped - a fim de aumentar o
atendimento às pessoas com deficiência física e mental, por meio da
capacitação de professores, implantação de condições adequadas,
assessoramento e proteção de seus direitos.

O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora
de Deficiência - Conped -, criado pela Lei nº 13.799, de 2000, está
vinculado à estrutura da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social e tem como sede a Coordenadoria de Apoio e Assistência à
Pessoa Deficiente - Caade. Formado por 24 membros, tem entre suas
principais atribuições o assessoramento às pessoas com deficiência
na garantia de seus direitos, bem como a promoção da habilitação e
da reabilitação da pessoa com deficiência por meio de sua integração
na sociedade e no mercado de trabalho.

A idéia manifesta na proposta está atendida no Plano Plurianual de
Ação Governamental - PPAG 2008-2011 - pela Ação 2074
“Operacionalização dos Conselhos vinculados à Subsecretaria de
Direitos Humanos”, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social, cuja finalidade é desenvolver ações que viabilizem o bom
funcionamento dos Conselhos Estaduais do Idoso, dos Direitos da
Criança e do Adolescente, da Pessoa com Deficiência, de
Participação e Integração da Comunidade Negra, da Mulher, dos
Direitos Humanos, dos Direitos Difusos.

Assim, consideramos pertinente acatar a proposta na forma de
requerimento dirigido ao Governador do Estado, solicitando sejam
fornecidas estruturas adequadas para que o Conped possa
desempenhar com eficiência suas atribuições.

Conclusão
Pelo exposto, manifestamo-nos pelo acolhimento da Proposta de

Ação Legislativa nº 15/2007, na forma de requerimento.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Gustavo Valadares

- Carlin Moura - Eros Biondini.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
16/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa em comento, de autoria da Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais - Parlamento Jovem, sugere a
ampliação da oferta, nas escolas públicas, de cursos de alfabetização
de jovens e adultos, que possam ser ministrados por alunos
universitários.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 12/7/2007, a matéria foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.
102, XVI, “a”, c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
O evento  Parlamento Jovem/2007, cujo tema principal foi

“Educação - inclusão e qualidade”, é promovido pela Assembléia
Legislativa em parceria com instituições de ensino sediadas em Minas
Gerais. A Proposta de Ação Parlamentar nº 16/2007 integra o
subtema “Uma escola inclusiva” e visa essencialmente ampliar as
vagas na Educação de Jovens e Adultos - EJA.

O Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI - 2007/2023
tem como objetivo estratégico da Área de Resultados “Redução da
Pobreza e Inclusão Produtiva” a redução do analfabetismo. Essa ação
de longo prazo do Governo Estadual implica uma redução por meio de
todos as formas conhecidas de alfabetização.

Já o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008/2011,
que está tramitando na Assembléia Legislativa, propõe, por meio do
Programa “Atendimento a Educação de Jovens e Adultos”, as ações
“Apoio Administrativo” e “Desenvolvimento da Educação”, que têm por
finalidade, respectivamente, apoiar administrativamente a execução
das ações específicas da educação supletiva do Estado e ampliar o
atendimento de jovens e adultos por meio de cursos, exames
supletivos e de qualificação profissional e outras alternativas de
atendimento. Para tanto, está prevista a destinação de
aproximadamente R$281.000.000,00 até 2011.

Dessa forma, a proposição em análise está sendo atendida em
parte, sendo necessário, no entanto, que a Secretaria de Educação
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aproveite, na medida do possível, a experiência dos nossos alunos
universitários nos cursos de educação de jovens e adultos.
Fundamental, também, é o acompanhamento da tramitação do PPAG
na Assembléia Legislativa pelos participantes do Parlamento Jovem e
a fiscalização da execução do Programa “Atendimento a Educação de
Jovens e Adultos”.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 16/2007, na forma de requerimento.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Eros Biondini -

Carlin Moura - Gustavo Valadares.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

17/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A proposta de ação legislativa em epígrafe, da Pontifícia

Universidade Católica de Minas Gerais - Parlamento Jovem, sugere a
implementação, nas escolas públicas e privadas, de oficinas de
educação ambiental para os ensinos fundamental e médio.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 12/7/2007, a matéria foi
distribuída a esta Comissão, nos termos do art. 102, XVI, “a”, c/c o art.
289, do Regimento Interno, para receber parecer.

Fundamentação
O Parlamento Jovem, evento realizado pela Assembléia Legislativa

em parceria com instituições de ensino sediadas em Minas Gerais, é
um projeto voltado para a formação política dos jovens. A edição do
evento em 2007 produziu 27 propostas e teve como tema “Educação:
inclusão e qualidade”. O assunto foi subdividido em três subtemas:
“Uma escola que faça sentido”, “Uma escola inclusiva” e “Uma escola
de qualidade”.

A proposta em análise, que integra o subtema “Uma escola
inclusiva”, pretende sejam implementadas oficinas de educação
ambiental nas escolas públicas e privadas de ensino fundamental e
médio. Essa medida já está atendida pela Lei nº 15.476, de 12/4/2005,
que determina a inclusão de conteúdos referentes à cidadania nos
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currículos das escolas de ensino fundamental e médio. O inciso V do
art. 2º da lei supracitada estabelece que a educação ambiental integra
os conteúdos referentes à cidadania. Além disso, a Lei nº 15.441, de
11/1/2005, que regulamenta o inciso I do § 1º do art. 214 da
Constituição do Estado, dispõe, em seu art. 1º, que a educação
ambiental é um componente essencial e permanente da educação e
será desenvolvida, de forma articulada com os demais conteúdos, em
todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter
formal e não formal, observada a legislação federal. Tramitam, ainda,
nesta Casa outras proposições sobre o mesmo tema: o Projeto de Lei
nº 270/2007, que dispõe sobre a previsão, a reserva e a destinação de
área específica, nos estabelecimentos de ensino, para a prática de
educação ambiental; o Projeto de Lei nº 271/2007, que cria as
comissões de acompanhamento do controle social e ambiental no
âmbito das escolas públicas da rede de ensino do Estado e dá outras
providências; e o Projeto de Lei nº 1.029/2007, que dispõe sobre a
educação ambiental, institui a política estadual de educação
ambiental, cria o programa estadual de educação ambiental e dá
outras providências.

Diante do exposto, consideramos pertinente o acatamento da
proposta na forma de requerimento dirigido à Secretaria de Educação,
solicitando informações sobre a implantação nas escolas do tema
“Educação ambiental”, nos termos da legislação existente. Sugerimos,
ainda, que os participantes do Parlamento Jovem se manifestem, por
meio de “e-mail” ou carta enviada às Lideranças das bancadas
partidárias, do Governo, da Maioria e da Minoria, solicitando apoio aos
projetos de lei que tratam da matéria.

Conclusão
Pelo exposto, manifestamo-nos pelo acolhimento da Proposta de

Ação Legislativa nº 17/2007 na forma de requerimento.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Gustavo Valadares

- Carlin Moura - Eros Biondini.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

18/2007
Comissão de Participação Popular
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Relatório
A proposta de ação legislativa em epígrafe, de autoria da Pontifícia

Universidade Católica de Minas Gerais - Parlamento Jovem, sugere a
ampliação e revitalização de cursos técnicos profissionalizantes no
ensino médio, tanto na rede pública estadual quanto na rede privada,
visando reduzir a concorrência nas escolas técnicas federais e criar
mais oportunidades para o jovem adquirir diplomas profissionalizantes
e inserir-se no mercado de trabalho.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 12/7/2007, a matéria foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.
102, XVI, “a”, c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Parlamento Jovem, projeto realizado pela Assembléia Legislativa

em parceria com instituições de ensino sediadas em Minas Gerais, é
voltado para a formação política dos jovens. A edição do evento em
2007 produziu 27 propostas e teve como tema: “Educação: inclusão e
qualidade”. O assunto foi subdividido em três subtemas: “Uma escola
que faça sentido”, “Uma escola inclusiva” e “Uma escola de
qualidade”.

A proposta em análise, que integra o subtema “Uma escola que faça
sentido”, pretende a expansão da oferta de cursos técnicos
profissionalizantes, de forma a ampliar as possibilidades de inserção
dos jovens no mercado de trabalho.

No novo Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -, uma
das iniciativas estratégicas da Área de Resultado Protagonismo
Juvenil é a ampliação da oferta e a melhoria da qualidade do ensino
profissional. Essa meta deverá se materializar nos programas e nas
ações consignadas no Plano Plurianual de Ação Governamental para
2008-2011 para o ensino médio e a educação de jovens e adultos.

Dessa forma, sugerimos que o Parlamento Jovem participe das
discussões do novo PPAG nesta Casa Legislativa, a fim de que possa
acompanhar e propor contribuições às ações referentes ao ensino
profissional constantes do plano. Esta Comissão sugere também seja
encaminhado ofício à Secretaria de Estado de Educação solicitando
que informe a conjuntura atual e as perspectivas para a ampliação e
qualificação do ensino profissional na rede estadual.
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Conclusão
Pelo exposto, manifestamo-nos pelo acolhimento da Proposta de

Ação Legislativa nº 18/2007, na forma de requerimento.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini -

João Leite - Gusvato Valadares.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

19/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A proposta de ação legislativa em epígrafe, da Pontifícia

Universidade Católica de Minas Gerais - Parlamento Jovem, sugere a
distribuição obrigatória, pela Secretaria de Educação, de merenda
escolar gratuita para os alunos do ensino médio da rede pública, em
todos os turnos, com garantia da qualidade nutritiva, fiscalização da
verba destinada a esse fim e incentivo ao comparecimento à escola.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 12/7/2007, a matéria foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.
102, XVI, “a”, c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Parlamento Jovem, projeto realizado pela Assembléia Legislativa

em parceria com instituições de ensino sediadas em Minas Gerais, é
voltado para a formação política dos jovens. A edição do evento em
2007 produziu 27 propostas e teve como tema: “Educação: inclusão e
qualidade”. O assunto foi subdividido em três subtemas: “Uma escola
que faça sentido”, “Uma escola inclusiva” e “Uma escola de
qualidade”.

A proposta em análise, que integra o subtema “Uma escola
inclusiva”, pretende que o Programa de Alimentação Escolar seja
estendido aos alunos do ensino médio da rede pública, garantindo-se
a qualidade nutricional da alimentação.

A Emenda nº 23 ao Projeto de Lei nº 1.893, de 2004, que
estabeleceu a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental
para 2004-2007, garantiu a inclusão da ação Alimentação Escolar
para o Ensino Médio. No orçamento para 2007, foi suplementada a
dotação do programa para atendimento dos alunos do turno noturno
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dos Municípios com baixo Índice de Desenvolvimento Humano e das
Áreas de Interesse Especial. A ação integra agora o PPAG para 2008-
2011.

Dessa forma, sugerimos o acatamento da proposta na forma de um
requerimento para que seja encaminhado ofício à Secretaria de
Educação, solicitando que informe o detalhamento dos critérios de
repasse, as localidades a serem atendidas e o cronograma de
implementação do Programa de Alimentação Escolar para o Ensino
Médio na rede estadual. Propomos também que os participantes do
Parlamento Jovem participem do ciclo de debates sobre alimentação
escolar a ser realizado nesta Casa Legislativa nos dias 17 e
18/10/2007.

Conclusão
Pelo exposto, manifestamo-nos pelo acolhimento da Proposta de

Ação Legislativa nº 19/2007 na forma de requerimento.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Eros

Biondini - Carlin Moura - João Leite.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

20/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A proposta de ação legislativa em comento, da Pontifícia

Universidade Católica de Minas Gerais - Parlamento Jovem, sugere
que esta Assembléia manifeste apoio ao Projeto de Lei nº 1.029/2006,
em tramitação na Câmara Municipal de Belo Horizonte, e formule
apelo às Câmaras Municipais a fim de que legislem sobre o meio-
passe para o estudante, onde houver transporte coletivo.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 12/7/2007, a matéria foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.
102, XVI, “a”, c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em análise integra o subtema “Uma escola inclusiva”, um

dos três subtemas abordados no evento Parlamento Jovem de 2007,
cujo tema principal era “Educação: inclusão e qualidade”. Esse evento
é promovido pela Assembléia Legislativa em parceria com instituições
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de ensino sediadas no Estado.
Durante a fase preliminar de debates por subtema, a proposta

original solicitava a elaboração de projeto de lei que concedesse o
meio-passe para todos os estudantes de Minas Gerais. Essa proposta
incorre em vício constitucional, em razão do art. 30, inciso V, da
Constituição Federal e do art. 170, inciso VI, da Constituição Estadual,
que asseguram ao Município, como prerrogativa exclusiva, dispor
sobre transporte coletivo. Orientados quanto ao impedimento para
legislar em nível estadual, concordaram os participantes em apoiar e
propor medidas relativas à matéria, o que resultou na proposta de
ação legislativa em análise.

O Projeto de Lei nº 1.029/2006, do Vereador Paulo Lamac, da
Câmara Municipal de Belo Horizonte, que dispõe sobre o programa de
garantia de acesso à escola e combate à evasão escolar e dá outras
providências, foi distribuído às Comissões de Educação, de
Transportes e Sistema Viário e de Orçamento e Finanças Públicas da
Câmara Municipal. Essas Comissões perderam o prazo regimental
para emitir parecer sobre a matéria. Em 14/2/2007, o Presidente da
Câmara Municipal indicou o Vereador Ronaldo Gontijo como relator
substituto, o qual emitiu parecer pela aprovação da proposição, que
está pronta para a discussão e votação em 1º turno. Dessa forma,
parece-nos procedente parte da proposta de ação legislativa.

No que concerne aos demais Municípios mineiros, alguns já
praticam o meio-passe para os estudantes de suas redes de ensino,
outros para todos os estudantes, e alguns concedem passe integral no
transporte coletivo. Assim, sem informações atualizadas e precisas
sobre essas concessões, parece-nos temerário apresentar qualquer
tipo de proposição que possa, de alguma forma, interferir nos
procedimentos adotados pelos vários Municípios do Estado. Nada
impede, no entanto, que, num futuro próximo, tão logo haja uma
pesquisa conclusiva, a Comissão de Participação Popular apresente
proposição sobre o assunto.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 20/2007 na forma de requerimento.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
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André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini -
João Leite - Gustavo Valadares.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
21/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa em epígrafe, de autoria da Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais - Parlamento Jovem, sugere a
implantação e fiscalização, pelo Estado, de transporte para as escolas
estaduais e municipais localizadas na área rural, como forma de evitar
a evasão escolar.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 12/7/2007, a matéria foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.
102, XVI, “a”, c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Parlamento Jovem, projeto realizado pela Assembléia Legislativa

em parceria com instituições de ensino sediadas em Minas Gerais, é
voltado para a formação política dos jovens. A edição do evento em
2007 produziu 27 propostas e teve como tema: “Educação: inclusão e
qualidade”. O assunto foi subdividido em três subtemas: “Uma escola
que faça sentido”; “Uma escola inclusiva”; e “Uma escola de
qualidade”.

A proposta em análise, que integra o subtema “Uma escola
inclusiva”, sugere que seja implantado serviço de transporte escolar
para os alunos das escolas situadas na zona rural.

O Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - Pnate -,
mantido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação -
FNDE -, repassa para Estados e Municípios recursos para
suplementação de serviços de transporte escolar, conforme o número
de alunos residentes na zona rural que o demandarem. O Governo
Estadual vem suplementando, desde 2003, os recursos do Pnate,
tendo sido incluídos como beneficiários do programa, em 2007, os
alunos do ensino médio.

No entanto, de acordo com manifestações advindas das
administrações municipais, inúmeros problemas relacionados ao
transporte escolar têm ocorrido no âmbito das redes estadual e
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municipal em Minas Gerais, suscitando discussões quanto aos
aspectos financeiros e operacionais que envolvem a consecução do
programa. A Comissão de Participação Popular aprovou recentemente
um requerimento solicitando a realização de uma audiência pública
para discussão do assunto, motivo pelo qual recomendamos
aguardar-se a discussão, que poderá fornecer subsídios para tomada
de decisões no âmbito do Poder Legislativo.

Conclusão
Pelo exposto, manifestamo-nos pelo não-acolhimento da Proposta

de Ação Legislativa nº 21/2007.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Carlin

Moura - Eros Biondini - João Leite.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

22/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A proposta de ação legislativa em epígrafe, da Pontifícia

Universidade Católica de Minas Gerais - Parlamento Jovem, sugere a
criação, na mídia aberta em geral, de programas para formação do
jovem, em horário adequado ao público-alvo.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 12/7/2007, a matéria foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.
102, XVI, “a”, c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
Fruto de parceria da Assembléia Legislativa com a PUC Minas, o

projeto Parlamento Jovem busca, de forma educativa, incentivar a
participação política de estudantes das redes pública e privada de
Minas Gerais. A proposta de ação legislativa em análise reflete o
anseio da juventude para que haja uma depuração nos conteúdos da
programação que é apresentada atualmente pelos meios de
comunicação. Ocorre que, ao solicitar alterações na mídia em geral, a
proposta incorre em vício de natureza constitucional.

Conforme dispõe o inciso IV do art. 22 da Constituição Federal,
compete privativamente à União legislar sobre telecomunicações e
radiodifusão. Assim, não existe a possibilidade de a legislação
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estadual tratar da inclusão de temas específicos em redes abertas de
comunicação de âmbito nacional. Nem a legislação federal trata de
forma obrigatória o assunto, pois, em que pese o fato de os serviços
de telecomunicações e radiodifusão serem uma concessão pública,
nos termos dos incisos XI e XII do art. 21 da Constituição Federal, o
mesmo ordenamento jurídico limita-se a dizer, no inciso I do art. 221,
que, como princípio, será dada preferência a finalidades educativas,
artísticas, culturais e informativas na produção e na programação das
emissoras de rádio e televisão.

Há, entretanto, a possibilidade de acolhimento parcial da proposta
em análise, uma vez que o inciso I do art. 228 da Constituição do
Estado dispõe que a produção e a programação das emissoras de
rádio e televisão oficiais atenderão o princípio expresso na
Constituição Federal.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 22/2007 na forma de requerimentos.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura -

João Leite.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

23/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa em epígrafe, de autoria da Pontifícia

Universidade Católica de Minas Gerais - Parlamento Jovem, sugere a
criação, pelas escolas, de projetos pedagógicos bem definidos e
avaliação desses projetos pela Superintendências Regionais e pela
Secretaria de Educação, por meio de testes de desempenho aplicados
aos alunos, levando-se em conta as diversidades regionais.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 12/7/07, a matéria foi
distribuída a esta Comissão, nos termos do art. 102, XVI, “a”, c/c o art.
289, do Regimento Interno, para receber parecer.

Fundamentação
O Parlamento Jovem, evento realizado pela Assembléia Legislativa

em parceria com instituições de ensino sediadas em Minas Gerais, é
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um projeto voltado para a formação política dos jovens. A edição do
evento em 2007 produziu 27 propostas e teve como tema “Educação:
inclusão e qualidade”. O assunto foi subdividido em três subtemas:
“Uma escola que faça sentido”, “Uma escola inclusiva” e “Uma escola
de qualidade”.

A proposta em análise, que integra o subtema “Uma escola de
qualidade”, sugere que os projetos pedagógicos das escolas sejam
avaliados por meio de testes de desempenho a serem aplicados aos
alunos. Esta proposta está atendida na área de resultados “Educação
de Qualidade” proposta no Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado - PMDI - 2007/2023, que tem como objetivos elevar a
qualidade da escolaridade média da população, a redução das
disparidades regionais de aprendizado em Minas Gerais e a promoção
de um salto de qualidade no ensino.

O Estado já realiza a avaliação de seus alunos por meio do Sistema
Mineiro de Avaliação da Educação Pública - Simave. No nível federal,
a avaliação ocorre por meio do Sistema de Avaliação da Educação
Básica - Saeb - e do Exame Nacional do Ensino  Médio - Enem -,
além do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb -, novo
índice criado pelo governo federal, que classifica as escolas conforme
o padrão de qualidade do ensino e outros indicadores para subsidiar o
Programa de Desenvolvimento da Educação, que tem como objetivo
elevar o padrão de qualidade do ensino.

Consideramos que, como já existem diversos sistemas
implementados com o mesmo objetivo sugerido na proposta em
análise, é desnecessário acatá-la.

Conclusão
Pelo exposto, manifestamo-nos pelo não-acolhimento da Proposta

de Ação Legislativa nº 23/2007.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura -

João Leite.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

24/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
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A proposta de ação legislativa em epígrafe, de autoria da Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais - Parlamento Jovem, sugere a
otimização da burocracia dos serviços públicos, para agilizar a
implementação de projetos escolares.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 12/7/2007, a matéria foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.
102, XVI, “a”, c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Parlamento Jovem, projeto realizado pela Assembléia Legislativa

em parceria com instituições de ensino sediadas em Minas Gerais, é
voltado para a formação política dos jovens. A edição do evento em
2007 produziu 27 propostas e teve como tema: “Educação: inclusão e
qualidade”. O assunto foi subdividido em três subtemas: “Uma escola
que faça sentido”, “Uma escola inclusiva” e “Uma escola de
qualidade”.

A proposta em análise, que integra o subtema “Uma escola de
qualidade”, pretende imprimir maior velocidade aos mecanismos de
implantação de projetos escolares.

Vale lembrar que a implementação e a operacionalização de
projetos educacionais é conduzida pelos sistemas de ensino e pelos
estabelecimentos escolares. O papel do Poder Legislativo é
acompanhar a execução das políticas públicas e avaliar a sua
eficácia. Recomendamos, assim, o acompanhamento da
implementação das políticas e dos projetos do setor educacional, na
oportunidade da discussão dos instrumentos de planejamento da ação
governamental nesta Casa Legislativa, em especial, do PPAG para
2008-2011.

Consideramos, portanto, desnecessário acatar a proposta em
análise.

Conclusão
Pelo exposto, manifestamo-nos pelo não-acolhimento da Proposta

de Ação Legislativa nº 24/2007.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - João Leite -

Carlin Moura.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
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25/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa em epígrafe, de autoria da Pontifícia

Universidade Católica de Minas Gerais - Parlamento Jovem, sugere a
oferta de aulas de reforço, em todo o sistema de ensino, para
melhorar o desempenho dos alunos com baixo rendimento escolar,
sem custo adicional para eles.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 12/7/2007, a matéria foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.
102, XVI, “a”, c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Parlamento Jovem, projeto realizado pela Assembléia Legislativa

em parceria com instituições de ensino sediadas em Minas Gerais, é
voltado para a formação política dos jovens. A edição do evento em
2007 produziu 27 propostas e teve como tema: “Educação: inclusão e
qualidade”. O assunto foi subdividido em três subtemas: “Uma escola
que faça sentido”, “Uma escola inclusiva” e “Uma escola de
qualidade”.

A proposta em análise, que integra o subtema “Uma escola de
qualidade”, pretende que sejam administradas aulas de reforço
gratuitas aos alunos com baixo rendimento escolar.

A escola em tempo integral estava, até este ano, vinculada à ação
Escola Viva, Comunidade Ativa, tendo sido incluída no PPAG para
2008-2011 como um projeto estruturador, com o objetivo de aumentar
o aprendizado dos alunos por meio da ampliação do tempo diário de
permanência na escola com prioridade para o atendimento de
crianças e jovens em áreas de vulnerabilidade social. As aulas de
reforço integram as atividades a serem desenvolvidas na jornada de
tempo integral.

O atendimento da proposta em análise já se encontra materializado
no encaminhamento dado à Proposta de Ação Legislativa nº 2, que
conclui por um requerimento solicitando informações a respeito do
referido programa.

Conclusão
Pelo exposto, manifestamo-nos pelo não-acolhimento da Proposta
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de Ação Legislativa nº 25/2007.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura - Eros

Biondini.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

26/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A proposta de ação legislativa em epígrafe, de autoria da Pontifícia

Universidade Católica de Minas Gerais, sugere a contratação de
profissionais das áreas de psicologia e fonoaudiologia para atuarem
em todas as escolas, como membros efetivos.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 12/7/2007, a matéria foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.
102, XVI, “a”, c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Parlamento Jovem, projeto realizado pela Assembléia Legislativa

em parceria com instituições de ensino sediadas em Minas Gerais, é
voltado para a formação política dos jovens. A edição do evento em
2007 produziu 27 propostas e teve como tema: “Educação: inclusão e
qualidade”. O assunto foi subdividido em três subtemas: “Uma escola
que faça sentido”, “Uma escola inclusiva” e “Uma escola de
qualidade”.

A proposta em análise, que integra o subtema “Uma escola de
qualidade”, pretende sejam contratados, em caráter efetivo,
profissionais das áreas de psicologia e fonoaudiologia para atuarem
nas unidades escolares.

A idéia manifesta na proposta já se encontra atendida pela Lei nº
16.683, de 2007, que “autoriza o Poder Executivo a desenvolver
ações de acompanhamento social nas escolas da rede púbica de
ensino do Estado”, sobretudo no que se refere àquelas ações típicas
de profissões regulamentadas, conforme disposto no art. 4º.

Assim, consideramos pertinente acatar a proposta na forma de
requerimento dirigido ao Governador do Estado, solicitando sejam
tomadas as providências necessárias ao cumprimento das
disposições da citada lei.
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Conclusão
Pelo exposto, manifestamo-nos pelo acolhimento da Proposta de

Ação Legislativa nº 26/2007, na forma de requerimento.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Eros Biondini -

Carlin Moura.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

27/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa em epígrafe, de autoria da Pontifícia

Universidade Católica de Minas Gerais - Parlamento Jovem, sugere a
destinação de verbas a bibliotecas escolares e laboratórios para a
aquisição de livros e materiais em geral, com o objetivo de incentivar a
leitura e as aulas práticas orientadas por professores das respectivas
disciplinas.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 12/7/2007, a matéria foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.
102, XVI, “a”, c/c o art. 289, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Parlamento Jovem, projeto realizado pela Assembléia Legislativa

em parceria com instituições de ensino sediadas em Minas Gerais, é
voltado para a formação política dos jovens. A edição do evento em
2007 produziu 27 propostas e teve como tema: “Educação: inclusão e
qualidade”. O assunto foi subdividido em três subtemas: “Uma escola
que faça sentido”, “Uma escola inclusiva” e “Uma escola de
qualidade”.

A proposta em análise, que integra o subtema “Uma escola de
qualidade”, pretende que as bibliotecas e laboratórios das escolas
sejam adequadamente equipados.

No novo PPAG para 2008-2011 foram inseridas as ações “Melhoria
da infra-estrutura física, mobiliários e equipamentos escolares”, para
atendimento dos ensinos fundamental e médio, dentro do projeto
estruturador “Novos padrões de gestão e atendimento da educação
básica”.

Assim, consideramos pertinente o acatamento da proposta na forma
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de um requerimento dirigido à Secretaria de Estado de Educação,
solicitando que informe se as medidas a serem adotadas para o
cumprimento das referidas ações contemplam a melhoria das
bibliotecas escolares e dos laboratórios.

Conclusão
Pelo exposto, manifestamo-nos pelo acolhimento da Proposta de

Ação Legislativa nº 27/2007, em forma de requerimento.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - João Leite -

Carlin Moura.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

28/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa em epígrafe, de autoria da Pontifícia

Universidade Católica de Minas Gerais - Parlamento Jovem, sugere a
melhoria da segurança no ambiente escolar, por meio da contratação
de profissionais qualificados nessa área.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 12/7/2007, a matéria foi
distribuída a esta Comissão, nos termos do art. 102, XVI, “a”, c/c o art.
289, do Regimento Interno, para receber parecer.

Fundamentação
O Parlamento Jovem, evento realizado pela Assembléia Legislativa

em parceria com instituições de ensino sediadas em Minas Gerais, é
um projeto voltado para a formação política dos jovens. A edição do
evento em 2007 produziu 27 propostas e teve como tema “Educação:
inclusão e qualidade”. O assunto foi subdividido em três subtemas:
“Uma escola que faça sentido”, “Uma escola inclusiva” e “Uma escola
de qualidade”.

A proposta em análise, que integra o subtema “Uma escola de
qualidade”, tem como objetivo a melhoria da segurança no ambiente
escolar por meio da contratação de profissionais qualificados nessa
área. Com o mesmo objetivo, o Estado realiza parcerias com a Polícia
Militar de Belo Horizonte para garantir a segurança nas escolas
localizadas em áreas de risco na Região Metropolitana. Segundo
dados apresentados pelo Secretário Adjunto de Educação, João
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Filocre, em 2006 houve redução de mais de 50% das ocorrências
criminais em escolas. Além disso, a Lei nº 13.453, de 12/1/2000,
autorizou a criação do Programa Ronda Escolar com a finalidade de
promover a segurança nas escolas. Acrescente-se que propostas
semelhantes foram apresentadas em exercícios anteriores nas
audiências públicas para subsidiar a revisão do Plano Plurianual de
Ação Governamental - PPAG 2004-2007 -, tendo sido objeto de
requerimento ao Poder Executivo.

A idéia manifesta na proposta se coaduna com a concepção da Área
de Resultados “Defesa Social”, que, no Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado - PMDI 2007-2023 –, tem como um de
seus objetivos estratégicos integrar e melhorar a qualidade da ação
policial e propõe como resultados finalísticos a redução da taxa de
crimes violentos contra o patrimônio e a redução do medo de
vitimização por parte da população total, entre outros.

Assim, consideramos pertinente o acatamento da proposta na forma
de um requerimento dirigido à Secretaria de Estado de Educação,
solicitando informações sobre os procedimentos que são adotados
pela área de defesa social para a manutenção da segurança nas
escolas públicas.

Conclusão
Pelo exposto, manifestamo-nos pelo acolhimento da Proposta de

Ação Legislativa nº 28/2007, em forma de requerimento.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini -

João Leite.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.533/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Ademir Lucas, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública a Associação Central de Formação e
Aproveitamento Profissional em Prestação de Serviços - Acefaps -,
com sede no Município de Contagem.

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 1.533/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Central de Formação e Aproveitamento Profissional em
Prestação de Serviços, com sede no Município de Contagem, que
possui 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
visando a 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; estabelece parcerias com entidades
públicas e privadas para subsidiar suas iniciativas.

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 1.533/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 11 de outubro de 2007.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.539/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em epígrafe visa a
declarar de utilidade pública o Grupo de Atendimento Voluntário de
Emergência do Médio Piracicaba - Gave -, com sede no Município de
São Domingos do Prata.

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 1.539/2007 pretende declarar de utilidade pública
o Grupo de Atendimento Voluntário de Emergência do Médio
Piracicaba, com sede no Município de São Domingos do Prata,
entidade que tem por objetivo a promoção do desenvolvimento e a
consolidação da cidadania no meio comunitário onde atua com o
propósito de valorizar o ser humano e resgatar o respeito à sua
dignidade.

Desenvolve atividades de proteção à saúde da família, da gestante,
da criança e do idoso; combate a fome e a pobreza; prepara seus
associados para as alternativas do mercado de trabalho.

O referido Grupo, cumpre seu propósito estatutário quando
coordena e executa programas de primeiros socorros e prevenção de
acidentes e quando celebra convênios com o poder público e a
iniciativa privada para subsidiar suas iniciativas.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título
declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.539/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 11 de outubro de 2007.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.233/2007
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório
O projeto de lei em análise, 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.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade na forma do Substitutivo no 1, vem agora o projeto a esta
Comissão para que seja emitido o parecer quanto ao mérito, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, IV, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Um dos problemas que mais afligem os consumidores atualmente

refere-se aos contratos firmados com as administradoras de cartões
de crédito. São notórios os abusos praticados por essas empresas,
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entre os quais o envio de cartões sem solicitação e a inclusão na
fatura de despesas não autorizadas pelo consumidor.

O projeto de lei em exame pretende obrigar as administradoras de
cartões de crédito a incluir nas correspondências enviadas aos
consumidores e em suas páginas na internet informações que tornem
possível a comunicação com essas empresas bem como o
acionamento judicial, quando for o caso.

O cartão de crédito tornou-se, atualmente, um produto
extremamente popular, que evita os riscos e o incômodo do transporte
do dinheiro e propicia a compra de bens e serviços a prazo.

Contudo, essa distribuição do crédito tem suscitado alguns
problemas decorrentes de abusos praticados pelas administradoras
dos cartões. Nesse contexto, a proposição em estudo objetiva garantir
ao consumidor o acesso às informações necessárias para que possa
contactar as empresas, esclarecendo dúvidas e efetuando
reclamações, assim como acioná-las judicialmente, quando
necessário, estando, dessa forma, em consonância com o sistema de
proteção ao consumidor instituído pela Lei Federal no 8.078, de
11/9/90, que contém o Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

As administradoras de cartões de crédito, ao ocultarem informações
ou dificultarem o acesso a elas, contrariam os princípios e os objetivos
da Política Nacional das Relações de Consumo, definidos no art. 4o do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Com efeito, tal política
tem por objetivos, entre outros, o atendimento das necessidades dos
consumidores, a proteção de seus interesses econômicos, bem como
a transparência e a harmonia das relações de consumo. Entendemos
que esses objetivos serão efetivamente concretizados se for adotada
a proposta em análise. Nesse caso, o consumidor disporá das
informações necessárias para fazer valer os seus direitos.

Além disso, aprovando o projeto em comento, estaríamos atendendo
ao princípio da Política Nacional de Relações de Consumo, contido no
inciso V do dispositivo mencionado, qual seja o incentivo à criação
pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e
segurança de produtos e serviços.

Ressalte-se, ainda, que a matéria contida no projeto está em
conformidade com o dever de informação por parte dos fornecedores.
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Assim, determina o art. 6o, III, do Código de Proteção e Defesa do
Consumidor que é direito básico do consumidor a informação
adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços.

Por fim, não podemos deixar de destacar que a Constituição da
República alçou a defesa do consumidor ao patamar de direito
fundamental, nos termos do art. 5o, XXXII, bem como a princípio da
ordem econômica, de acordo com o art. 170, V.

Dessa forma, por se tratar de matéria sujeita à legislação
concorrente, entendemos que tem o Estado o dever de promover esse
direito na forma da lei, devendo o legislador estadual particularizar
efetivamente a proteção constitucional por meio de normas jurídicas
condizentes com a defesa do consumidor, que é o que se pretende
com o projeto em apreço.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no

1.233/2007 no 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
Substitua-se, no art. 1o, o termo “operadoras” pelo termo

“administradoras”.
Sala das Comissões, 11 de outubro de 2007.
Délio Malheiros, Presidente - Antônio Júlio, relator - João Leite.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.600/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por intermédio da Mensagem nº 103/2007, o Governador do Estado

enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o
Poder Executivo a doar ao Município de Campo Belo o imóvel que
especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/9/2007 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.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 1.600/2007 tem como finalidade conferir
autorização legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao
Município de Campo Belo uma área de 342,16m², conforme descrição
do art. 1º, a ser desmembrada de um terreno com área total de
6.428m², situado no Bairro da Feira, nesse Município, e registrado sob
o nº 34.141, a fls. 164 do Livro 3-S, no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Campo Belo.

O referido imóvel foi incorporado ao patrimônio do Estado em 1972,
por doação daquele ente federativo, para a construção do Grupo
Escolar Miguel Rogana, que ali se encontra funcionando.

A alienação de patrimônio público deve observar o art. 18 da
Constituição mineira, que exige autorização legislativa para a
efetivação da transferência de domínio. No âmbito infraconstitucional,
a Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da
Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da
administração pública, no inciso I de seu art. 17, impõe, além da
referida autorização, a necessidade de existência de interesse público
devidamente justificado.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º do projeto, a área a ser
doada destina-se ao alargamento da Rua Pedro Peixoto, o que não
afetará o funcionamento da unidade de ensino. Portanto, esse
propósito está em consonância com o interesse da comunidade.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2º da proposição
determina que a área reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo
de cinco anos, contados da lavratura da escritura pública de doação,
não lhe tiver sido dada a destinação estabelecida.

Embora não exista óbice à tramitação do projeto de lei em análise,
apresentamos o Substitutivo nº 1, ao final deste parecer, para adequar
o texto à técnica legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.600/2007 na
forma do seguinte Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Campo Belo o

imóvel que especifica.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Campo Belo a área de 342,16m² (trezentos e quarenta e dois virgula
dezesseis metros quadrados), conforme descrição contida no Anexo
desta lei, situada no Bairro da Feira, nesse Município, a ser
desmembrada de um terreno com área total de 6.428m² (seis mil,
quatrocentos e vinte e oito metros quadrados), registrado sob o n°
34.141, a fls. 164 do Livro 3-S, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Campo Belo.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “anexo” 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.
Anexo

(de que trata o art. 1º da Lei nº , de de de 2007)
O imóvel de que trata o art. 1º possui a seguinte descrição: inicia-se

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 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.

Sala das Comissões, 9 de outubro de 2007.



611

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Hely Tarqüínio - Gilberto
Abramo - Delvito Alves.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 370/2007
Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei nº

370/2007, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
2.448/2005, reconhece a estância climática de Monte Verde, no
Município de Camanducaia, e dá outras providências.

Aprovado no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça, 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
A proposição em exame propõe declarar o Distrito de Monte Verde,

localizado no Município de Camanducaia, como estância climática.
Em 2005, a Comissão de Constituição e Justiça - CCJ -, ao

examinar a proposição original, observou que não havia legislação
específica no Estado que permitisse estabelecer critérios uniformes
para o ato declaratório. No mesmo ano, a Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais, ao analisar o projeto de lei quanto ao
mérito, acolheu a sugestão da CCJ e apresentou substitutivo, com
regras claras para que o procedimento proposto seja implementado.

Considerada a origem do Projeto de Lei nº 370/2007, somos pelo
acolhimento dos mesmos pressupostos e argumentos que permitiram
a aprovação da matéria nas comissões pelas quais tramitou nesta
Casa.

É importante ressaltar que o Substitutivo nº 1, que foi aprovado no 1º
turno, consolida em um único texto as disposições contidas na Lei nº
13.459, de 12/1/2000, relativas às estâncias hidrominerais, às regras
que o projeto estabelece para a declaração de localidade como
estância climática e à determinação de que a condição de estância
climática seja estendida à sede do Município de Maria da Fé.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
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370/2007, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
Vanderlei Miranda, Presidente e relator - Eros Biondini - Cecília

Ferramenta - Bráulio Braz.
PROJETO DE LEI Nº 370/2007

(Redação do Vencido)
Dispõe sobre o reconhecimento de localidade como estância

climática ou hidromineral e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O reconhecimento de localidade como estância climática ou

hidromineral se dará por meio de lei específica, atendidos os
requisitos estabelecidos nesta lei.

Art. 2º - São requisitos gerais para o reconhecimento de localidade
como estância climática ou hidromineral:

I - infra-estrutura hoteleira com oferta de, no mínimo, cinqüenta
apartamentos;

II - infra-estrutura de lazer com quadras poliesportivas e piscinas;
III - quadra poliesportiva e piscina cobertas;
IV - área verde de dimensão superior a 10.000m² (dez mil metros

quadrados), contígua aos limites da localidade declarada como
estância;

V - serviço médico permanente;
VI - plano diretor municipal em que conste, no mínimo:
a) zoneamento econômico ecológico do Município;
b) serviço de coleta seletiva e disposição adequada de lixo;
c) planta cadastral, na escala de 1:10.000, com a delimitação das

áreas consideradas como de preservação permanente e de proteção
da estância;

d) infra-estrutura de saneamento ambiental, com abastecimento de
água, de esgotamentos sanitário e pluvial em 100% (cem por cento)
da localidade;

e) energia elétrica, que abranja 100% (cem por cento) da localidade;
f) plano de urbanismo, nele incluído o paisagismo dos sítios de

interesse para o lazer e o turismo e de seus acessos.
Art. 3º - Poderá ser reconhecida como estância climática a

localidade que atender, além dos requisitos gerais estabelecidos no
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art. 2°, no mínimo, aos seguintes requisitos especí ficos, comprovados
por estudo climatológico, com base em séries de dados obtidas em
medições relativas a um período de trinta anos nas estações
climatológicas localizadas no Estado:

I - variação entre as médias anuais das temperaturas mínimas e
máximas menor ou igual a 10º C (dez graus Celsius);

II - umidade relativa média anual maior que 60% (sessenta por
cento), admitida a variação, para menos, de 10% (dez por cento) do
resultado obtido no local;

III - número anual de horas de insolação superior a duas mil.
Art. 4º - O projeto de lei que vise ao reconhecimento de estância

climática será instruído com os seguintes documentos:
I - memorial descritivo, com coordenadas georreferenciadas, dos

limites da área do Município a ser declarada como estância climática;
II - estudo climatológico, elaborado por profissional legalmente

habilitado, que comprove a ocorrência de microclima com
caraterísticas que atendam ao disposto nesta lei;

III - declaração, fornecida pela Secretaria de Estado de Turismo,
comprobatória do atendimento ao disposto no art. 2º desta lei.

Art. 5º - Poderá ser reconhecida como estância hidromineral a
localidade que, além de atender aos requisitos gerais estabelecidos
no art. 2°, possuir fonte de água mineral, termal o u radioativa com
comprovada ação medicamentosa e atender, no mínimo, aos
seguintes requisitos específicos:

I - fonte de água mineral com vazão mínima de 250.000 l (duzentos
e cinqüenta mil litros), por vinte e quatro horas, cuja explotação esteja
legalizada por concessão de lavra;

II - instalações crenoterápicas de uso público, adequadas à natureza
das águas;

III - área de proteção ambiental da fonte com dimensões
estabelecidas por estudo técnico elaborado por profissional
legalmente habilitado;

IV - laboratório que realize exames bacteriológicos periódicos para
verificação da pureza das águas explotadas ou contratação de
entidade habilitada pelo Departamento Nacional de Produção Mineral
- DNPM -, para a realização desses serviços.
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§ 1º - Quando na localidade existir mais de uma fonte de água
mineral, termal ou radioativa com análises química e físico- química
semelhantes, segundo a classificação estabelecida no Decreto-Lei nº
7.841, de 8 de agosto de 1945, que contém o Código de Águas
Minerais, poderão ser somadas as respectivas vazões para a
apuração do cumprimento do requisito previsto no inciso I do “caput”
deste artigo.

§ 2º - A vazão de águas minerais artificialmente captadas por poço
profundo será calculada com base no nível dinâmico de água, medido
durante período não inferior a vinte e quatro horas.

§ 3º - A vazão de fontes naturalmente captadas será calculada pela
média aritmética dos resultados de medições mensais consecutivas
tomadas no decorrer de um ano.

Art. 6º - O projeto de lei que vise ao reconhecimento de estância
hidromineral será instruído com os seguintes documentos:

I - reprodução integral do título minerário de concessão de lavra das
fontes existentes na localidade, com a data de sua publicação no
“Diário Oficial da União”;

II - relatório, elaborado por técnico legalmente habilitado, contendo,
no mínimo:

a) resultado completo das análises físico-químicas e bacteriológicas
das águas minerais da localidade, executadas por laboratório
credenciado pelo órgão oficial competente;

b) resultado dos laudos de medição da vazão das fontes da
localidade;

c) planta, na escala de 1:200, das instalações crenoterápicas
existentes na localidade, acompanhada de memorial descritivo;

d) comprovação, mediante laudo de órgão estadual ou federal
competente, da ação medicamentosa das águas da fonte;

III - declaração, fornecida pela Secretaria de Estado de Turismo,
comprobatória do atendimento ao disposto no art. 2º desta lei.

Art. 7º - Ficam reconhecidas como estâncias climáticas a localidade
de Monte Verde, Distrito do Município de Camanducaia, e a localidade
de Maria da Fé, sede do Município de Maria da Fé.

Parágrafo único - Se, no prazo de cinco anos, não for editada lei
específica para as estâncias de que trata este artigo, atendidos os
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critérios estabelecidos por esta lei, o reconhecimento será
considerado revogado.

Art. 8º - Ficam mantidos os reconhecimentos das estâncias
hidrominerais do Estado criadas até a data de promulgação desta lei.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10 - Fica revogada a Lei nº 13.459, de 12 de janeiro de 2000.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 261/2 007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 261/2007, de autoria do Deputad o Padre João,
que dispõe sobre o estabelecimento de normas de segurança e
mecanismos de fiscalização no uso das técnicas de engenharia
genética e liberação no meio ambiente de organismos geneticamente
modificados - OGMs - no Estado de Minas Gerais, 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° 261/2007
Dispõe sobre os organismos geneticamente modificados - OGMs -

no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A pesquisa, a produção, o plantio, o arma zenamento, 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. 2° - Para a consecução dos objetivos previstos  nesta lei, o
Estado manterá cadastro das instituições que exercem as atividades
previstas no art. 1° e exercerá a fiscalização e o licenciamento de
atividades ou projetos relativos a OGM no território mineiro, em
articulação com os órgãos e entidades da União.

Art. 3° - Para produzir, armazenar, transportar, ma nipular ou liberar
no meio ambiente OGM e seus derivados, as entidades e instituições,
públicas ou privadas, observarão, além das previstas na legislação
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federal, as seguintes exigências:
I - inscrição no cadastro de que trata o art. 2°;
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. 4° - A pesquisa, a produção, o plantio, o arma zenamento, 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 no
valor de 500 (quinhentas) a 500.000 (quinhentas mil) Unidades Fiscais
do Estado de Minas Gerais - Ufemgs -, aplicada em dobro em caso de
reincidência, além da reparação de danos, na forma da legislação
pertinente.

Parágrafo único - Os recursos provenientes das multas a que se
refere o “caput” deste artigo serão utilizados no custeio de atividades e
projetos relativos a OGM desenvolvidos por órgãos e entidades do
Estado.

Art. 5° - As instituições que, na data de publicaçã o desta lei,
estiverem desenvolvendo atividade prevista no art. 1° deverão
adequar-se às disposições desta lei no prazo de cento e vinte dias
contados da publicação do decreto que a regulamentar, bem como
apresentar relatório circunstanciado dos produtos existentes,
pesquisas ou projetos em andamento relativos a OGM.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator -

Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.249/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.249/2007, de autoria do Deput ado Carlos
Mosconi, que altera os arts. 2° e 3° da Lei n° 352,  de 1949, que dispõe
sobre doação de imóveis no Município de Pouso Alegre, foi aprovado
no 2° turno, na forma do Substitutivo n° 1 ao venci do no 1° turno.



617

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° 1.249/2007
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.

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, 10 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator -

Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.356/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.356/2007, 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.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.356/2007
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 naquele Município, na localidade de Córrego São Domingos,
registrado sob o n° 17.881, a fls. 143 v. 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 e
atendimento médico.

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, 10 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator -

Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.415/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.415/2007, de autoria do Gover nador do
Estado, que altera os arts. 1° e 2° da Lei n° 16.69 2, de 11 de janeiro
de 2007, que autoriza o Poder Executivo a permutar com a União o
imóvel que especifica, situado no Município de Uberaba, 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.
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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° 1.415/2007
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. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a permu tar imóvel com

área de 1.024,22m² (mil e vinte e quatro vírgula vinte e dois metros
quadrados), situado na Rua Treze de Maio, n° 74, Ba irro 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 n° 11.700, à ficha 1 do Livro 2, n o Cartório do 1°
Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Uberaba, e avaliado em
R$740.401,16 (setecentos e quarenta mil quatrocentos e um reais e
dezesseis centavos), pelo imóvel de propriedade da União, com área
de 10.256,21m² (dez mil duzentos e cinqüenta e seis vírgula vinte e
um metros quadrados), situado no Bairro Santa Marta, naquele
Município, constituído pelos lotes 1 a 27 da quadra 19, registrado sob
o n° 45.403, à ficha 1 do Livro 2, no Cartório do 1 ° Ofício de Registro
de Imóveis da Comarca de Uberaba, e avaliado em R$ 1.287.461,75
(um milhão duzentos e oitenta e sete mil quatrocentos e sessenta e
um reais e setenta e cinco centavos).

Art. 2° - A diferença entre os laudos de avaliação dos imóveis objeto
da permuta a que se refere o art. 1°, 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, n° 115, Bairro Mercês, naquele Mu nicípio, 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. 3° - Fica revogada a Lei n° 16.692, de 11 de j aneiro de 2007.
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Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator -

Gilberto Abramo.
Anexo

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 200 7)
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 RESOLUÇÃO Nº

1.547/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução nº 1.547/2007, de autoria da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, 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 de dezembro de 1975, 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 § 1º do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1.547/2007
Ratifica o regime especial de tributação concedido ao setor de

torrefação e moagem de café.
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 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, 10 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator -

Gilberto Abramo.

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, “b” a

“d”, do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com a Copasa-MG por ocasião da inauguração

da empresa subsidiária Copanor - Serviço de Saneamento Integrado
do Nordeste de Minas (Requerimento nº 1.109/2007, do Deputado
Sebastião Costa e outros);

de congratulações com os Conselhos Federal e Regional de
Medicina Veterinária pela comemoração do Dia do Médico-Veterinário
(Requerimento nº 1.122/2007, do Deputado Eros Biondini);

de aplauso à Associação Mineira de Assistência à Mucoviscidose -
Aman - por seu trabalho em prol dos portadores de fibrose cística
(Requerimento nº 1.157/2007, do Deputado Weliton Prado);

de congratulações com a Cemig por ter sido classificada, pelo índice
Dow Jones de sustentabilidade, como Líder Mundial no Supersetor de
“Utilities” (Requerimento nº 1.163/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva);

de congratulações com a empresa Celulose Nipo-Brasileira S.A. -
Cenibra - pelo transcurso do 34º aniversário de sua fundação
(Requerimento nº 1.169/2007, do Deputado Jayro Lessa);

de aplauso aos médicos do Estado pelo transcurso do Dia do
Médico (Requerimento nº 1.176/2007, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao Sr. Edgar Antunes Pereira por suas atividades
empresariais em Montes Claros (Requerimento nº 1.199/2007, do
Deputado Carlos Pimenta);

de aplauso ao Sr. Rinaldo Campos Soares pela conquista do IX
Prêmio Minas Desempenho Empresarial (Requerimento nº
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1.201/2007, do Deputado Doutor Viana);
de aplauso à empresa Vilma Alimentos pela realização do Programa

Ser Parte (Requerimento nº 1.202/2007, do Deputado Doutor Viana);
de congratulações com o Sr. Itamar Franco por ter sido agraciado

com a Medalha Levi Carneiro (Requerimento nº 1.209/2007, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a UFMG pela homenagem recebida do
Sistema Fiemg e do Instituto Euvaldo Lodi, em razão de suas
atividades voltadas para a inserção de estudantes no mercado de
trabalho (Requerimento nº 1.210/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva);

de congratulações com o Sr. Waldir Salvador de Oliveira, Prefeito de
Itabirito, por sua eleição para Presidente da Associação dos
Municípios Mineradores do Brasil (Requerimento nº 1.211/2007, do
Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a Escola Estadual Francisca Botelho pelo
transcurso de seu centenário de fundação (Requerimento nº
1.212/2007, do Deputado Jayro Lessa).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 16 DE OUTUBRO DE 2007

RESOLUÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 5.308, DE 15 DE OUTUBRO DE 2007

Ratifica o regime especial de tributação concedido ao setor de
torrefação e moagem de café.

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
aprovou e eu promulgo a seguinte resolução:

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.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 15 de outubro 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 97ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/10/2007
Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho, José Henrique e

Inácio Franco
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nºs 115 a 119/2007
(encaminham os Projetos de Lei nºs 1.673 a 1.677/2007,
respectivamente), do Governador do Estado - 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 1.678
a 1.681/2007 - Requerimentos nºs 1.287 a 1.294/2007 -
Requerimentos do Deputado Weliton Prado (3) - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Saúde, de Educação, de Turismo,
de Direitos Humanos e de Participação Popular e dos Deputados
Elmiro Nascimento, Durval Ângelo e Dalmo Ribeiro Silva - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Antônio Carlos Arantes, Carlos
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Mosconi, Eros Biondini, 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 do Deputado Weliton Prado (3);
deferimento - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Roberto Carvalho - Dinis

Pinheiro - Adalclever Lopes - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca -
André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio
Júlio - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Dalmo Ribeiro
Silva - Délio Malheiros - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos
Sávio - Doutor Rinaldo - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva -
Gil Pereira - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - João Leite
- Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Maria
Lúcia Mendonça - Padre João - Pinduca Ferreira - Ronaldo Magalhães
- Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter
Tosta - Wander Borges - Weliton Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - 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 Vanderlei Miranda, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

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

- O Deputado Dinis Pinheiro, 1º-Secretário, lê a seguinte
correspondência:

MENSAGEM Nº 115/2007
Belo Horizonte, 8 de outubro de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
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Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia
Assembléia Legislativa, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo
a doar ao Município de Taiobeiras o imóvel que especifica.

Na oportunidade, no uso da competência que me confere o inciso VI
do art. 90 da Constituição do Estado, esclareço que o imóvel objeto do
projeto de lei em tela se destina à instalação da sede administrativa da
Prefeitura Municipal.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
aos seus nobres Pares o expediente anexo.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 1.673/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Taiobeiras o

imóvel que especifica.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Taiobeiras o imóvel constituído pela área de 2.000,00m2, situado na
Praça da Matriz, nº 145, Centro, no Município de Taiobeiras,
registrado sob o nº 14.069, Livro 3 C, fls. 158/159v, em 22 de janeiro
de 1.966, e nº 15.397, Livro 3 R/TT, fls. 132/133, em 1º de junho de
1.968, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Salinas.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” se destina à
instalação da sede administrativa da Prefeitura Municipal.

Art. 2º - O imóvel revertá ao patrimônio do Estado, 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.”
- 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 116/2007

Belo Horizonte, 8 de outubro de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia

Assembléia Legislativa, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo
a doar ao Município de Carangola o imóvel que especifica.
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Na oportunidade, no uso da competência que me confere o inciso VI
do art. 90 da Constituição do Estado, esclareço que o imóvel objeto do
projeto de lei em tela se destina à construção e instalação de garagem
e estacionamento do Departamento de Água e Esgoto do Município.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
aos seus nobres Pares o expediente anexo.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 1.674/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Carangola o

imóvel que especifica.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Carangola o imóvel constituído pela área de 2.741,23m2, com a
seguinte descrição: partindo do marco 1, de coordenadas planas UTM
(latitude 7.704.652,73m; e longitude 809.679,65m), segue em direção
ao marco 2, no azimute 124°49’28”, na distância de 34,54m, deflete à
esquerda, segue em direção ao marco 3, no azimute 56º18’36”, na
distância de 3,61m, deflete à direita, segue em direção ao marco 4, no
azimute 90°00’00”, na distância de 7,00m, deflete à  direita, segue em
direção ao marco 5, no azimute 143°07’48”, na distâ ncia de 5,00m,
deflete à direita, segue em direção ao marco 6, no azimute
166°36’27”, na distância de 21,59m, deflete à direi ta, segue em
direção ao marco 7, no azimute 180º00’00”, na distância de 8,00m,
confrontando do marco 1 ao marco 7 com a Rua Divino, deflete à
esquerda, segue em direção ao marco 8, no azimute 49°05’08”, na
distância de 39,70m, confrontando com Donisete Inocêncio Moraes,
através de cerca, deflete à esquerda, segue em direção ao marco 9,
no azimute 344°28’28” na distância de 27,37m, confr ontando com
Adinar Monteiro de Paula, deflete à esquerda, segue em direção ao
marco 1, no azimute 244°39’14”na distância de 59,04 m, confrontando
com a Escola Estadual João Belo de Oliveira, fechando o perímetro de
234,20m, a ser desmembrado de área maior, situada no lugar
denominado “Alto da Colina do Natal”, no Município de Carangola,
registrada sob o nº 26.820, Livro 3-AM, fls. 29, e nº 1.127, Livro 3-AP,
fls. 52, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Carangola.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” se destina à
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construção e instalação de garagem e estacionamento do
Departamento de Água e Esgoto do Município.

Art. 2º - O imóvel revertá ao patrimônio do Estado, 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.”
- 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 117/2007

Belo Horizonte, 8 de outubro de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia

Assembléia Legislativa, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo
a doar ao Município de Brasília de Minas os imóveis que especifica.

Na oportunidade, no uso da competência que me confere o inciso VI
do art. 90 da Constituição do Estado, esclareço que os imóveis objeto
do projeto de lei em tela se destinam à instalação de escolas
municipais.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
aos seus nobres Pares o expediente anexo.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 1.675/2007
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 os seguintes imóveis:
I - imóvel constituído pela área de 2.500,00m2, situado no lugar

denominado Riacho do Meio, Fazenda São Lourenço, Distrito de
Fernão Dias, no Município de Brasília de Minas, registrado sob o nº
16.910, Livro 3 P, fls. 200, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Brasília de Minas;

II - imóvel constituído pela área de 2.500,00m2, situado no lugar
denominado Baixão, Fazenda São Lourenço, Distrito de Fernão Dias,
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no Município de Brasília de Minas, registrado sob o nº 16.905, Livro 3
P, fls. 199, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Brasília
de Minas;

III - imóvel constituído pela área de 2.500,00m2, situado no lugar na
Fazenda Olhos D’Água, no Município de Brasília de Minas, registrado
sob o nº 16.894, Livro 3 P, fls. 197, no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Brasília de Minas;

IV - imóvel constituído pela área de 2.500,00m2, situado no lugar
denominado Santa Tereza, Fazenda São Lourenço, Distrito de Fernão
Dias, no Município de Brasília de Minas, registrado sob o nº 16.896,
Livro 3 P, fls. 197, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Brasília de Minas;

V - imóvel constituído pela área de 2.500,00m2, situado no lugar
denominado Lagoinha, Fazenda Mangaí, Distrito de Angicos de
Minas, no Município de Brasília de Minas, registrado sob o nº 16.911,
Livro 3 P, fls. 200, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Brasília de Minas; e

VI - imóvel constituído pela área de 2.500,00m2, situado na Fazenda
Vargem Grande, no Município de Brasília de Minas, registrado sob o
nº 16.900, Livro 3 P, fls. 198, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Brasília de Minas.

Parágrafo único - Os imóveis a que se refere o art. 1º destinam-se à
instalação de escolas municipais.

Art. 2º - Os imóveis reverterão ao patrimônio do Estado caso não
sejam, no prazo de cinco anos, contados da data das escrituras
públicas de doação, utilizados com a finalidade prevista no parágrafo
único do art. 1º.

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 118/2007

Belo Horizonte, 10 de outubro de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa
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egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que autoriza a abertura
de créditos suplementares em favor do Tribunal de Justiça Militar do
Estado de Minas Gerais.

A autorização ora proposta, que atende solicitação que me foi
dirigida pelo Tribunal de Justiça Militar, é justificada pelo fato de não
conter a Lei Orçamentária Anual dispositivo que autoriza o Poder
Executivo a abrir créditos suplementares ao orçamento daquela Corte
de Justiça.

O projeto de lei em apreço contém autorização para que o Tribunal
de Justiça Militar abra créditos suplementares ao seu orçamento, por
ato próprio, até o limite de 5% (cinco por cento) da despesa fixada na
lei orçamentária, devendo a suplementação ser comunicada, no prazo
de dois dias úteis, à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
aos seus nobres Pares o expediente anexo.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 1.676/2007
Autoriza o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais a

abrir créditos suplementares ao seu orçamento para o exercício de
2007.

Art. 1º - Fica o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais
autorizado 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 das despesas de pessoal e encargos
sociais e outras despesas correntes.

§ 1º - As despesas a que se refere o “caput” serão financiadas com
recursos provenientes de dotações do respectivo grupo de despesas.

§ 2º - O Tribunal de Justiça Militar comunicará a suplementação de
que trata esta lei, no prazo de dois dias úteis, à Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão, para as providências operacionais.

§ 3º - Os créditos abertos no grupo de despesa pessoal e encargos
sociais observarão as limitações determinadas pela Lei Complementar
Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira
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para parecer, nos termos do art. 204 do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM Nº 119/2007
Belo Horizonte, 10 de outubro de 2007.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia

Assembléia Legislativa, Projeto de lei que trata do Acordo de
Resultados e do Prêmio por Produtividade.

A experiência acumulada nos últimos quatro anos demonstrou que o
modelo de Acordo de Resultados requeria ajustes e melhoramentos
em alguns pontos fundamentais. O conjunto de alterações propostas
para a Lei nº 14.694, de 30 de julho de 2003, era de grande
profundidade, indicando que a melhor técnica legislativa era
apresentar proposta de nova lei versando inteiramente sobre a
matéria.

O Projeto de lei ora apresentado pretende, portanto, incorporar as
melhorias no modelo de contratualização no âmbito do Poder
Executivo Estadual, com o objetivo de proporcionar um maior
alinhamento das políticas setoriais com a agenda de governo e
promover a integração das políticas públicas estaduais.

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter à
consideração dos seus Nobres Pares a presente proposta.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 1.677/2007
Disciplina o Acordo de Resultados e o Prêmio por Produtividade no

âmbito do Poder Executivo, e dá outras providências.
CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - Esta lei disciplina, no âmbito do Poder Executivo, o Acordo

de Resultados, a autonomia gerencial, orçamentária e financeira
previstos nos §§ 10 e 11 do art. 14 da Constituição do Estado, a
concessão do Prêmio por Produtividade no âmbito da administração
direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo do Estado de
Minas Gerais.

Art. 2º - Para os fins desta lei, entende-se por:
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I - Acordo de Resultados: instrumento de contratualização de
resultados celebrado entre dirigentes de órgãos e entidades do Poder
Executivo e as autoridades que sobre eles tenham poder hierárquico
ou de supervisão;

II - acordante: o órgão, entidade ou unidade administrativa do Poder
Executivo hierarquicamente superior do acordado, responsável pelo
acompanhamento, pela avaliação e pelo controle dos resultados e, no
que couber, pelo provimento dos recursos e meios necessários ao
alcance das metas pactuadas no Acordo de Resultados;

III - acordado: órgão, entidade ou unidade administrativa do Poder
Executivo hierarquicamente subordinado ou vinculado ao acordante,
compromissado com o alcance dos resultados pactuados e
responsável pelas ações e medidas necessárias para sua execução;

IV - interveniente: órgão, entidade ou unidade administrativa,
signatário do Acordo de Resultados que seja responsável pelo suporte
necessário ao acordante ou ao acordado, para o cumprimento das
metas estabelecidas;

V - período avaliatório: o intervalo de tempo dentro do qual o
acordado deverá cumprir um conjunto predefinido de metas, ações e
marcos pelo qual será avaliado ao final do período;

VI - desempenho: grau de cumprimento, objetivamente aferido, das
ações propostas, de atingimento das metas pactuadas e de alcance
dos resultados obtidos, dentro de um período avaliatório
predeterminado;

VII - indicador: medida, relativa ou absoluta, utilizada para mensurar
a eficiência, eficácia e efetividade do desempenho do acordado;

VIII - meta: nível desejado de desempenho para cada indicador em
um determinado período, definida de forma objetiva e quantificável;

IX - ação: atitude ou providência que precisa ser tomada em um
determinado prazo para o alcance das metas e resultados desejados;

X - marco: situação objetivamente apurável que representa o
cumprimento de uma ação ou etapa definida como relevante para o
alcance dos resultados desejados;

XI - avaliação de desempenho institucional: processo de apuração
objetiva do desempenho do órgão ou entidade definida por decreto; e

XII - período de referência: o intervalo de tempo que servirá de base
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de cálculo do montante a ser distribuído, a título de Prêmio por
Produtividade, para o órgão ou entidade que cumprir os requisitos
legais.

§ 1º - O período avaliatório de que trata o inciso V deverá sempre
iniciar e terminar no mesmo exercício financeiro.

§ 2º - Cada período de referência de que trata o inciso XII
corresponderá no mínimo a um período avaliatório e no máximo aos
períodos avaliatórios já realizados dentro de um dado exercício
financeiro.

CAPÍTULO II
DO ACORDO DE RESULTADOS

Seção I
Das Características Gerais

Art. 3º - O Acordo de Resultados observará os princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência,
razoabilidade e economicidade.

Art. 4º - O Acordo de Resultados terá como objetivos fundamentais:
I - viabilizar a estratégia de governo por meio de mecanismos de

incentivo e gestão por resultados;
II - alinhar o planejamento e as ações do acordado com o

planejamento estratégico do Governo, com as políticas públicas
instituídas e os demais programas governamentais;

III - melhorar a qualidade e eficiência dos serviços prestados à
sociedade;

IV - melhorar a qualidade do gasto público;
V - dar transparência às ações das instituições públicas envolvidas e

facilitar o controle social sobre a atividade administrativa estadual; e
VI - estimular, valorizar e destacar servidores, dirigentes e órgãos ou

entidades que cumpram suas metas e atinjam os resultados previstos.
Seção II

Da Elaboração
Art. 5º - Os Acordos de Resultados serão formalizados por

instrumento que contenha, sem prejuízo de outras especificações:
I - objeto e finalidade;
II - os resultados a serem alcançados, fixados por meio de

indicadores de eficácia, eficiência e efetividade, metas, ações e
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marcos, com prazos de execução e meios de apuração objetivamente
determinados;

III - direitos, obrigações e responsabilidades do acordante e do
acordado, em especial em relação às metas estabelecidas;

IV - compromissos dos intervenientes, quando for o caso;
V - condições para revisão, renovação, prorrogação e rescisão do

Acordo;
VI - prazo de vigência;
VII - sistemática de acompanhamento, controle e avaliação, com

informações sobre a duração dos períodos avaliatórios, critérios e
parâmetros a serem considerados na aferição do desempenho;

VIII - rol das autonomias gerenciais, orçamentárias e financeiras
concedidas por meio de cada Acordo, se houver concessão; e

IX - estimativa dos recursos orçamentários e cronograma de
desembolso dos recursos financeiros necessários à execução das
ações pactuadas, durante a vigência do Acordo de Resultados, se for
o caso.

Art. 6º - O Acordo de Resultados torna o órgão, entidade ou unidade
administrativa apta a enquadrar-se em um conjunto de normas
especiais mais flexíveis, entendidas como autonomias gerenciais,
orçamentárias e financeiras, regulamentadas por meio de leis ou atos
infralegais, aplicáveis unicamente aos órgãos, entidades e unidades
administrativas que tenham Acordo de Resultados em vigor.

Seção III
Da Formalização

Art. 7º - É condição para a assinatura, revisão e renovação do
Acordo de Resultados o pronunciamento favorável da Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG - sobre o pleno
atendimento das exigências desta lei e a compatibilidade das metas e
dos indicadores de desempenho pactuados com as finalidades do
acordado, na forma definida em decreto.

Art. 8º - São signatários do Acordo de Resultados os dirigentes
máximos do acordante, do(s) acordado(s) e das demais partes
intervenientes, quando houver.

Art. 9º - O extrato do Acordo de Resultados e seus aditamentos
serão publicados no Órgão Oficial dos Poderes do Estado, pelo
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acordante, e divulgados em sítio eletrônico oficial do governo nos
termos definidos em decreto, sem prejuízo da divulgação deste pelo
acordante e acordado.

Seção IV
Do Acompanhamento, da Avaliação, da Fiscalização

Art. 10 - Caberá ao dirigente do órgão ou entidade acordado
promover a implementação da estratégia, por meio de sua
participação efetiva na elaboração e acompanhamento do Acordo de
Resultados, bem como garantir a divulgação interna do seu conteúdo
e avaliações.

Art. 11 - Para o acompanhamento e a avaliação do Acordo de
Resultados, os dirigentes máximos do acordado e do acordante
contarão com o apoio de Comissão de Acompanhamento e Avaliação
instituída, por ato próprio, pelo dirigente máximo do acordante,
composta obrigatoriamente pelos seguintes membros representantes:

I - um do(s) acordado(s);
II - um dos servidores do(s) acordado(s), definido nos termos de

decreto;
III - um do acordante;
IV - um de cada interveniente, quando houver, por ele indicado; e
V - um da SEPLAG, indicado por seu titular.
§ 1º - Fica facultada à SEPLAG a dispensa de participação na

Comissão de Acompanhamento e Avaliação, na hipótese em que for
delegada a ela representar o acordante.

§ 2º - A Comissão de Acompanhamento e Avaliação reunir-se-á
ordinariamente ao final de cada período avaliatório e,
extraordinariamente, sempre que necessário.

§ 3º - Fica facultada a participação de um representante da
sociedade civil, indicado pelo acordado, nas comissões de
acompanhamento e avaliação, conforme disposto em decreto.

Art. 12 - À Comissão de Acompanhamento e Avaliação compete:
I - acompanhar e avaliar os resultados alcançados pelo acordado,

considerando as metas e indicadores de desempenho previstos no
Acordo de Resultados;

II - fazer recomendações, com a devida justificativa, sobre
alterações no Acordo de Resultados, principalmente quando se tratar
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de necessidade de alinhamento de indicadores, metas e resultados;
III - fazer recomendações, com a devida justificativa, para

suspensão, revisão, renovação ou rescisão do Acordo de Resultados;
e

IV - proceder à avaliação conclusiva acerca do desempenho do
acordado, ao final de cada período avaliatório.

Parágrafo único - As avaliações realizadas pela Comissão de
Acompanhamento e Avaliação incluirão, sem prejuízo de outras
informações, os fatores e circunstâncias que tenham dado causa ao
descumprimento pelo acordado das metas estabelecidas, bem como
as medidas que esta última tenha adotado para corrigir as falhas
detectadas.

Art. 13 - Será considerado insatisfatório o desempenho cuja nota
auferida na avaliação do Acordo de Resultados seja inferior a setenta
por cento.

Art. 14 - A Comissão de Acompanhamento e Avaliação poderá
contar com o suporte técnico do colaborador eventual nas áreas de
conhecimento das ações previstas no Acordo de Resultados,
conforme disposto em decreto.

Art. 15 - O acordado enviará à Comissão de Acompanhamento e
Avaliação, nos prazos previstos em decreto, Relatório de Execução
demonstrando e justificando o grau de desempenho alcançado no
período.

Art. 16 - A Comissão de Acompanhamento e Avaliação encaminhará
aos signatários do Acordo de Resultados, dentro dos prazos definidos
por decreto, Relatório Conclusivo sobre a avaliação realizada.

Seção V
Da Vigência, da Renovação, da Revisão e da Rescisão

Art. 17 - O Acordo de Resultados terá vigência mínima de um ano e
máxima de quatro anos, desde que não se ultrapasse o primeiro ano
do governo subseqüente àquele no qual o Acordo de Resultados foi
assinado, podendo ser renovado, por acordo entre as partes.

Art. 18 - O acordante deverá verificar a necessidade de revisão do
Acordo de Resultados, no máximo, a cada doze meses.

Parágrafo único - Identificada a necessidade de revisão, esta será
formalizada mediante termo aditivo, observado o disposto nos arts. 8º
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e 9º.
Art. 19 - O Acordo de Resultados poderá ser rescindido em caso de

descumprimento grave e injustificado nos termos definidos em
decreto, por ato unilateral e escrito do acordante ou por acordo entre
as partes, independente das demais medidas legais cabíveis.

CAPÍTULO III
DA AMPLIAÇÃO DA AUTONOMIA GERENCIAL, ORÇAMENTÁRIA E

FINANCEIRA
Art. 20 - A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos

órgãos e entidades da Administração direta, autárquica e fundacional
do Poder Executivo poderá ser ampliada mediante previsão expressa
no instrumento de celebração do Acordo de Resultados, observadas
as exigências estabelecidas nesta lei.

Art. 21 - São medidas ampliativas da autonomia gerencial,
orçamentária e financeira que podem ser concedidas ao acordado,
sem prejuízo de outras que venham a ser definidas em decreto:

I - efetuar a alteração dos quantitativos e da distribuição dos cargos
de provimento em comissão, das funções gratificadas e das
gratificações temporárias estratégicas, nos termos da legislação
vigente;

II - aplicar os limites estabelecidos no parágrafo único do art. 24 da
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei
Federal nº 9.648, de 27 de maio de 1998;

III - aprovar ou readequar estruturas orgânicas complementares e
estatutos, sem aumento de despesas, nos termos de decreto;

IV - conceder valores diferenciados do auxílio-transporte de que
trata o art. 46 desta lei ou vales-transporte, observadas as condições,
critérios e quantidades máximas definidas em decreto, aos servidores
em efetivo exercício no órgão ou entidade, destinados unicamente ao
custeio do deslocamento do servidor no percurso residência-trabalho
e vice-versa;

V - conceder valores diferenciados de vale-alimentação com
parâmetros e limites distintos daqueles definidos com fundamento no
art. 47 da Lei nº 10.745, de 25 de maio de 1992, aos servidores em
efetivo exercício no órgão ou entidade, como ajuda de custo pelas
despesas de alimentação, cuja jornada de trabalho for igual ou
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superior a seis horas, desde que observados os critérios e condições
mínimos definidos em decreto; e

VI - conceder, alternativamente ao benefício previsto no inciso V,
vale-refeição como ajuda de custo com despesas com refeição, aos
servidores em efetivo exercício no órgão ou entidade, cuja jornada de
trabalho for igual ou superior a seis horas, desde que observados os
critérios e condições mínimos definidos em decreto.

§ 1º - Para os efeitos legais previstos no parágrafo único do art. 24
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, os órgãos e
entidades com Acordo de Resultados em vigor equiparam-se a
agências executivas ou organizações militares prestadoras de serviço
com contrato de gestão celebrado no âmbito da Administração Pública
Federal.

§ 2º - A autonomia de que trata o inciso IV será concedida ao
servidor cuja remuneração total mensal, excluídas as parcelas
relativas a adicionais por tempo de serviço, aos valores recebidos por
horas extras trabalhadas e ao biênio a que se refere a Lei nº 8.517, de
9 de janeiro de 1984.

§ 3º - Os órgãos e entidades com recursos próprios deverão utilizar
preferencialmente esses recursos para custeio do vale-transporte;

§ 4º - O disposto no § 2º não se aplica às autonomias de que trata o
inciso IV que foram concedidas nos acordos de resultados celebrados
até a data de publicação desta lei.

Art. 22 - A concessão ou manutenção das autonomias de que tratam
os incisos IV e V ou VI do art. 21 está condicionada à disponibilidade
de recursos orçamentários e à avaliação satisfatória do Acordo de
Resultados e à disponibilidade orçamentária do acordado.

§ 1º - Na hipótese de não haver dotação orçamentária suficiente
para pagamento das autonomias de que tratam os incisos IV e V ou VI
do art. 21, o mesmo será feito somente se houver anulação de outras
despesas correntes previstas no crédito orçamentário inicial do
acordado, em montante suficiente para suplementá-la.

§ 2º - Na hipótese de avaliação insatisfatória do Acordo de
Resultados, serão suspensas as autonomias de que tratam os incisos
IV, V e VI, até a ocorrência de nova avaliação satisfatória.

Art. 23 - O servidor será submetido aos efeitos do Acordo de
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Resultados do órgão ou entidade acordado em que estiver, por ato
formal, em efetivo exercício.

Art. 24 - Caberá à SEPLAG analisar e aprovar as autonomias e
flexibilidades requeridas pelo acordado, tendo em vista as metas
fixadas, condição essencial para pronunciamento favorável dessa
Secretaria em relação ao Acordo de Resultados.

CAPÍTULO IV
DO PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE

Seção I
Disposições Gerais

Art. 25 - O Prêmio por Produtividade constitui um bônus vinculado a
desempenho satisfatório no alcance das metas pactuadas, que tem
como referência recursos da Receita Corrente Líquida ou da
ampliação real de receitas, a ser pago aos servidores em efetivo
exercício em órgão ou entidade que:

I - seja signatário de Acordo de Resultados com previsão expressa
de pagamento de Prêmio por Produtividade,

II - obtenha resultado satisfatório na Avaliação de Desempenho
Institucional a que se refere o inciso XI do art. 2º realizada no período
de referência; e

III - realize a Avaliação de Desempenho Individual permanente de
seus servidores, nos termos da legislação vigente.

Parágrafo único - Só terão direito a percepção de Prêmio por
Produtividade os órgãos e entidades signatários de Acordo de
Resultados com metas vigentes há pelo menos noventa dias do
término do período de referência.

Art. 26 - Fará jus ao Prêmio por Produtividade o servidor em
atividade ocupante de cargo de provimento efetivo, cargo de
provimento em comissão ou detentor de função pública de trata a Lei
nº 10.254, de 20 de julho de 1990, o ocupante de cargo de
Subsecretário de Estado que no período de referência:

I - esteve em efetivo exercício, nos termos de ato formal, por período
mínimo definido em regulamento, contabilizado a partir da assinatura
do Acordo de Resultados do respectivo órgão ou entidade; e

II - obteve na avaliação de produtividade por equipe resultado igual
ou superior a setenta por cento, nos termos definidos em decreto.
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§ 1º - Não fará jus ao Prêmio por Produtividade o servidor designado
para o exercício de função pública, de que trata o art.10 da Lei nº
10.254, de 1990.

§ 2º - A forma de cálculo individual do Prêmio por Produtividade será
definida por decreto e deverá considerar, no mínimo:

I - o resultado obtido na avaliação de produtividade por equipe, nos
termos definidos em decreto;

II - a última remuneração percebida durante o período de referência,
excluídos eventuais e atrasados; e

III - os dias efetivamente trabalhados durante o período de
referência.

§ 3º - Consideram-se dias efetivamente trabalhados os dias de
efetivo exercício definidos nos termos da legislação vigente,
desconsiderados os dias de paralisação, de afastamentos, de licenças
ou qualquer interrupção do exercício das atribuições do cargo ou
função.

§ 4º - O servidor receberá Prêmio por Produtividade referente ao
órgão ou entidade em que se encontrar em efetivo exercício, por meio
de ato formal.

§ 5º - Os servidores investidos em cargos de provimento em
comissão, nos termos da legislação vigente, que chefiem as Auditorias
Setoriais ou Seccionais dos órgãos e entidades do Poder Executivo
farão jus ao prêmio por produtividade referente à Auditoria-Geral do
Estado.

§ 6º - Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo da
carreira de Procurador de Estado, de que trata a Lei Complementar nº
81, de 10 de agosto de 2004, farão jus ao prêmio por produtividade
referente à Advocacia-Geral do Estado, ainda que em exercício em
outros órgãos ou entidades do Poder Executivo Estadual.

§ 7º - É vedada a percepção acumulada de Prêmio por
Produtividade de que trata esta lei concedido pelo órgão de origem e
pelo órgão em que o servidor se encontra em efetivo exercício.

§ 8º - O empregado público do Poder Executivo Estadual ou o
servidor público ou empregado público de outro ente federado ou do
Poder Legislativo e Judiciário do Estado de Minas Gerais cedido ao
Poder Executivo Estadual e que esteja prestando serviço em órgão ou
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entidade de que trata o art. 25, poderá auferir o pagamento de Prêmio
por Produtividade, o qual não poderá ser superior ao de maior valor
pago a servidor em exercício no mesmo órgão ou entidade, na forma
estabelecida em decreto, desde que não receba bonificação atrelada
a resultado ou produtividade do órgão ou entidade de origem.

§ 9º - O servidor que no período de referência encontrar-se em
situação de acúmulo de cargos permitida pelo inciso XVI do art. 37 da
Constituição Federal fará jus ao Prêmio por Produtividade
correspondente a cada cargo.

§ 10 - Não fará jus ao prêmio por produtividade o Secretário de
Estado, Secretário-Adjunto de Estado, Diretor-Geral e Vice-Diretor
Geral de autarquias, Presidente e Vice-Presidente de fundações.

Seção II
Da concessão de Prêmio por Produtividade com base na Receita

Corrente Líquida
Art. 27 - Poderá ser aplicado no pagamento de Prêmio por

Produtividade um montante de recursos correspondente à parcela de
até um por cento da receita corrente líquida, de que trata o inciso IV
do art. 2º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000,
prevista na Lei Orçamentária Anual do exercício corrente.

§ 1º - A parcela de que trata o “caput” deverá ser prevista na Lei de
Diretrizes Orçamentárias do exercício corrente.

§ 2º - Para fins do disposto nesta seção, considera-se:
I - Índice de Despesa de Pessoal - IDP, a relação entre a despesa

com pessoal em atividade de cada órgão ou entidade com Acordo de
Resultados em vigor, com previsão de pagamento de Prêmio por
Produtividade, e a despesa com pessoal em atividade do Poder
Executivo do Estado, efetivamente executadas e correspondentes ao
período de referência;

II - Índice de Desempenho Institucional - IDI, o resultado percentual
da Avaliação de Desempenho Institucional a que se refere o inciso XI
do art. 2º, no período de referência, observado o disposto em decreto;

III - Índice de Vigência de Acordo de Resultados - IVAR, a relação
entre o número de dias de efetiva vigência do Acordo de Resultados
com previsão de pagamento de Prêmio por Produtividade de cada
órgão ou entidade durante o exercício anterior e o total de dias do
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exercício anterior, observado o disposto no decreto;
IV - Índice Agregado - IA, o produto do IDP, IDI e IVAR de cada

órgão ou entidade com Acordo de Resultados em vigor; e
V - Índice Geral - IG, a razão entre o IA de cada órgão ou entidade

com Acordo de Resultados em vigor e o somatório dos IA de cada
órgão ou entidade com Acordo de Resultados em vigor;

§ 3º - Não será considerada no cálculo do índice de que trata o
inciso I do § 2º, a despesa com pessoal designado para o exercício de
função pública, de que trata o art. 10 da Lei nº 10.254, de 1990.

§ 4º - Não serão considerados no cálculo dos índices de que trata o
§ 2º, o órgão ou entidade que fizer a opção pela concessão do Prêmio
por Produtividade de que trata a Seção III.

§ 5º - O montante de recursos a ser aplicado na concessão de
Prêmio por Produtividade em um dado exercício será definido em
decreto, observado o disposto no “caput” .

Art. 28 - Os recursos a serem destinados a cada órgão ou entidade
para concessão de Prêmio por Produtividade serão aferidos pela
multiplicação do montante de que trata o § 5º do art. 27 por seu
respectivo IG.

Art. 29 - O valor do Prêmio por Produtividade, de que trata este
capítulo, percebido pelo servidor, não poderá ser superior ao valor da
última remuneração percebida no período de referência, excluídos os
eventuais e atrasados.

Seção III
Da concessão de Prêmio por Produtividade com base na ampliação

real de arrecadação de receitas
Art. 30 - Os recursos orçamentários provenientes da ampliação real

da arrecadação de receitas da administração pública estadual
poderão ser aplicados no pagamento de Prêmio por Produtividade.

§ 1º - Considera-se ampliação real da arrecadação de receitas a
diferença absoluta entre a receita efetivamente arrecadada nos meses
do período de referência e:

I - a receita efetivamente arrecadada nos mesmos meses do
exercício anterior, corrigida pela inflação; e

II - a receita prevista como meta no Acordo de Resultados.
§ 2º - Para fins da correção dos valores correntes da receita
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efetivamente arrecadada no exercício anterior, a que se refere o inciso
I do § 1º, deve-se utilizar:

I - o índice de preços definido em decreto; e
II - a variação acumulada do índice, a que se refere o inciso I deste

parágrafo, do primeiro ao décimo segundo mês subseqüente,
inclusive.

§ 3º - Para o cálculo de que trata o § 1º será considerada, entre as
receitas a que se referem os incisos I e II, aquela de maior valor
verificado no período.

§ 4º - Na hipótese em que o resultado decorrente da operação
descrita nos §§ 1º, 2º e 3º for negativo, o déficit constatado será
integralmente descontado do montante para pagamento de Prêmio
por Produtividade no próximo período, e, se necessário, nos períodos
posteriores, incluindo-se os dos exercícios seguintes, até sua total
compensação.

Art. 31 - A ampliação real da arrecadação de receitas compreende
receitas provenientes de impostos, bem como as receitas diretamente
arrecadadas de cada órgão ou entidade cuja aplicação no pagamento
de Prêmio por Produtividade observará os seguintes limites:

I - até dez por cento da ampliação real de receitas diretamente
arrecadadas de cada órgão ou entidade, ponderado pelo resultado
percentual da Avaliação de Desempenho Institucional a que se refere
o inciso XI do art. 2º desta lei, correspondente ao período de
referência; e

II - até três por cento da ampliação real de receitas provenientes de
impostos, ponderado pelo resultado percentual da Avaliação de
Desempenho Institucional a que se refere o inciso XI do art. 2º,
correspondente ao período de referência.

§ 1º - O limite de que trata o inciso II poderá ser ampliado em até um
por cento da diferença entre a receita arrecadada no exercício
corrente e a receita do exercício anterior acrescida da variação
percentual do PIB nominal, nos termos do decreto.

§ 2º - O recurso oriundo da ampliação de que trata o § 1º será
calculado e pago, anualmente, após a divulgação oficial do
crescimento do PIB estadual, ponderado pelo resultado percentual da
Avaliação de Desempenho Institucional a que se refere o inciso XI do
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art. 2º, correspondente ao período de referência.
§ 3º - Para fins do disposto neste artigo, não serão consideradas as

receitas que possuam vinculação própria, exceto aquelas que,
segundo legislação vigente, possam ser utilizadas para pagamento de
pessoal.

§ 4º - O pagamento de Prêmio por Produtividade deverá ser
custeado com recursos provenientes da mesma fonte onde se deu a
ampliação de receitas diretamente arrecadadas e de receitas
vinculadas, considerando o disposto no § 1º deste artigo.

§ 5º - Para os fins do disposto neste artigo, exclui-se a receita
proveniente de multa.

Art. 32 - As fontes de recursos a serem consideradas para o cálculo
da ampliação da arrecadação de receitas, bem como os itens de
receita a serem considerados para cálculo do montante de receitas
diretamente arrecadadas serão definidos nos respectivos Acordos de
Resultados.

Art. 33 - O limite de recursos destinados ao órgão ou entidade para
o pagamento de Prêmio por Produtividade a que se refere este
capítulo deverá ser calculado e pago após o resultado da Avaliação de
Desempenho Institucional, e distribuídos entre os servidores, na forma
de regulamento.

Seção IV
Do Procedimento para pagamento do Prêmio por Produtividade

Art. 34 - Deverá ser definido no Acordo de Resultados a opção do
órgão ou entidade pelo pagamento do Prêmio por Produtividade com
base na receita corrente líquida ou pela ampliação real de
arrecadação de receitas de que tratam as Seções II e III.

Parágrafo único - A opção de que trata o “caput” apenas poderá ser
alterada por termo aditivo para o período de referência seguinte, no
mínimo, trinta dias antes deste.

Art. 35 - Compete à Câmara de Coordenação Geral, Planejamento,
Gestão e Finanças, de que trata a Lei Delegada nº 112, de 25 de
janeiro de 2007, verificar o cumprimento dos requisitos e limites
previstos nesta lei e autorizar o pagamento do Prêmio por
Produtividade de que trata esta lei.

Art. 36 - O Prêmio por Produtividade de que trata esta lei, somente
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poderá ser acumulado com outros prêmios ou bonificações da mesma
natureza na hipótese destes serem custeados por transferências de
recursos oriundos de outros entes federados.

Art. 37 - O Prêmio por Produtividade não se incorpora à
remuneração nem aos proventos de aposentadoria ou pensão do
servidor e não servirá de base de cálculo para outro benefício ou
vantagem nem para a contribuição à seguridade social.

Art. 38 - Na hipótese do Estado apresentar déficit fiscal, não haverá
pagamento de Prêmio por Produtividade no exercício seguinte.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 39 - Para o pagamento do Prêmio por Produtividade de que trata
a Seção II do Capítulo IV, no ano de 2008:

I - não se aplica o disposto no parágrafo único do art. 25 para os
Acordos de Resultados assinados até 31 de dezembro de 2007;

II - será observada a regra para o cálculo dos índices de que trata os
incisos II e III do § 2º do art. 27 disposta em decreto; e

IIII - a previsão da parcela a que se refere o art. 27 desta lei e a
fonte de recursos serão definidas em decreto, respeitadas as
disposições da Lei Orçamentária.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 40 - Os dirigentes dos órgãos e entidades acordantes e
acordados promoverão as ações necessárias ao cumprimento do
Acordo de Resultados, sob pena de responsabilidade solidária por
eventual irregularidade, ilegalidade ou desperdício na utilização de
recursos ou bens.

Art. 41 - Sem prejuízo da medida a que se refere o art. 19, se houver
indícios fundados de malversação de bens ou de recursos ou quando
assim o exigir a gravidade dos fatos ou o interesse público, os
responsáveis pela fiscalização representarão aos órgãos competentes
para a adoção das medidas administrativas e judiciais cabíveis,
visando à proteção do patrimônio público e à punição dos infratores,
sob pena de se tornarem solidariamente responsáveis.

Art. 42 - Na hipótese de, durante a vigência do instrumento, haver
substituição do dirigente signatário do acordo, o novo dirigente



645

nomeado torna-se o novo responsável pelo mesmo.
Art. 43 - Os órgãos de controle interno estabelecerão mecanismos

de acompanhamento da execução orçamentária, financeira e
patrimonial que levem em consideração os prazos e os indicadores de
desempenho previstos no Acordo de Resultados.

Art. 44 - As empresas públicas e sociedades de economia mista do
Poder Executivo Estadual poderão aplicar, no que couber e nos
termos da legislação vigente, o disposto nesta lei.

Parágrafo único - A aplicação do disposto no “caput” não implicará
em ônus ao Tesouro Estadual.

Art. 45 - O item II.2.4 do Anexo II da Lei nº 15.467, de 13 de janeiro
de 2005, que trata das atribuições dos cargos das carreiras do Grupo
de Atividade de Cultura, passa a ter a seguinte redação:

“II.2.4 - Músico Instrumentista: integrar o corpo artístico da Fundação
Clóvis Salgado, participando de ensaios, concertos sinfônicos,
espetáculos líricos e cênicos”.

Art. 46 - Será concedido ao servidor público estadual que não goze
de passe livre em transporte coletivo, auxílio transporte por dia
efetivamente trabalhado, nos critérios, condições e municípios
estabelecidos em decreto.

Parágrafo único - O auxílio-transporte será concedido em valor
fixado pelo Poder Executivo, aos servidores que percebam
remuneração igual ou inferior a três salários mínimos, excluídas as
parcelas relativas aos adicionais por tempo de serviço, aos valores
recebidos por horas extras trabalhadas e ao biênio a que se refere a
Lei nº 8.517, de 9 de janeiro de 1984.

Art. 47 - O disposto nesta lei será regulamentado pelo Poder
Executivo.

Art. 48 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 - Ficam revogados:
I - a Lei nº 14.694, de 30 de julho de 2003;
II - a Lei nº 15.275, de 30 de julho de 2004; e
III - o art. 52 da Lei nº 11.050, de 19 de janeiro de 1993.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração

Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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* - Publicado de acordo com o texto original.
2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - 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 1.678/2007
Declara de utilidade pública o Instituto Cultural Luíza de Azevedo

Meyer, 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 Cultural Luíza

de Azevedo Meyer, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de outubro de 2007.
André Quintão
Justificação: O Instituto Cultural Luíza de Azevedo Meyer, com sede

no Município de Belo Horizonte, foi fundado em 2002 e é entidade
filantrópica, sem fins lucrativos.

Tem por finalidade a promoção do desenvolvimento cultural e
educacional de crianças e adolescentes, possibilitando seu acesso a
expressões artísticas e culturais.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.679/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Aposentados e

Pensionistas da Comarca de São Domingos do Prata - Apep -, com
sede nesse Município.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Aposentados e Pensionistas da Comarca de São Domingos do Prata -
Apep -, com sede nesse Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de outubro de 2007.
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Juninho Araújo
Justificação: A Associação dos Aposentados e Pensionistas da

Comarca de São Domingos do Prata - Apep -, com sede nesse
Município, fundada em janeiro de 1999, tem como objetivo prestar
assistência social aos idosos, aposentados e pensionistas da
Comarca. Cabe informar que o estatuto da entidade estabelece que
os membros da diretoria e os Conselheiros não são remunerados
pelas atividades que exercem e que, em caso de dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Considerando-se a importância do trabalho desenvolvido pela
entidade na área social, espero contar com o apoio dos nobres pares
para a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.680/2007
Altera a Lei nº 16.669, de 8 de janeiro de 2007, que estabelece

normas para a adoção de material didático-escolar pelos
estabelecimentos de educação básica da rede particular e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica substituída, nos arts. 1º e 3º a 6º da Lei nº 16.669, de 8

de janeiro de 2007, a expressão “material didático-escolar” por
“material escolar”.

Art. 2º - O art. 2º da Lei nº 16.669, de 8 de janeiro de 2007, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - O estabelecimento de ensino divulgará, durante o período
de matrícula, a lista do material escolar a ser utilizado pelo aluno
durante o ano letivo, acompanhada de cronograma semestral básico
de utilização.

Parágrafo único - Os pais ou o responsável pelo aluno poderão optar
pela aquisição integral do material escolar no início do ano letivo ou
pela aquisição ao longo do semestre, conforme o cronograma a que
se refere o “caput”, sendo necessária a entrega do referido material ao
estabelecimento de ensino nas datas e períodos por este definidos.”.
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Art. 3º - Fica suprimido o art. 7º da Lei nº 16.669, de 8 de janeiro de
2007.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de outubro de 2007.
Maria Lúcia Mendonça
Justificação: A Lei nº 16.669, de 8/1/2007, trouxe grandes avanços

na regulamentação, sob o ponto de vista do direito do consumidor, da
relação entre pais e estabelecimentos de ensino no que tange à
aquisição de material escolar. Entretanto, do ponto de vista
pedagógico, ela ultrapassou seu sentido precípuo, razão pela qual
necessárias são as mudanças ora propostas. Material escolar não
pode e não deve ter o mesmo tratamento legal que material didático, o
que nos levou a propor uma adequação na legislação em vigor.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação
para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.681/2007
Declara de utilidade pública a entidade denominada Guarda Mirim

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

Guarda Mirim de Iturama, com sede no Município de Iturama.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de outubro de 2007.
Zé Maia
Justificação: A Guarda Mirim de Iturama é entidade sem fins

lucrativos, que tem por finalidade congregar os jovens de 14 a 18
anos, sem distinção de raça, cor, sexo, condição social, credo político
ou religioso.

Suas atividades principais estão voltadas para a educação desse
segmento, fundamentada em valores como trabalho, honestidade,
respeito aos mais velhos, às leis e amor ao próximo e à Pátria.

Considerando-se a relevância do trabalho desenvolvido pela referida
instituição para a comunidade de Iturama, esperamos contar com o
apoio dos nobre pares à aprovação deste projeto de lei, que pretende
declará-la de utilidade pública.
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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 1.287/2007, do Deputado André Quintão, em que solicita seja

formulado apelo à Comissão de Organização Judiciária com vistas a
que aprove e recomende ao Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado a criação de pelo menos mais uma Vara de Atos Infracionais
da Infância e da Juventude na Comarca de Belo Horizonte. (- À
Comissão de Administração Pública.)

Nº 1.288/2007, do Deputado Ronaldo Magalhães, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Município de Itabira pelo
transcurso do 159º aniversário de sua emancipação. (- À Comissão de
Assuntos Municipais.)

Nº 1.289/2007, do Deputado Vanderlei Miranda e outros, em que
solicitam seja formulada ao Presidente da Câmara dos Deputados
manifestação de apoio ao Projeto de Lei nº 1.057/2007, do Deputado
Federal Henrique Afonso. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Nº 1.290/2007, da Comissão de Política Agropecuária, em que
solicita seja formulado apelo ao Presidente do BDMG com vistas à
criação de linha de crédito para investimentos em microdestilarias de
álcool, direcionada a Municípios e produtores rurais organizados em
cooperativas ou associações. (- À Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Nº 1.291/2007, da Comissão de Política Agropecuária, em que
solicita seja formulado apelo ao Presidente da Fapemig com vistas à
especial atenção na apreciação do projeto Produção de Álcool
Combustível em Fazenda e em Sistema Cooperativo, do Sr. Juarez de
Souza e Silva, professor da Universidade Federal de Viçosa.

Nº 1.292/2007, da Comissão de Política Agropecuária, em que
solicita seja formulado apelo aos Secretários de Agricultura e de
Ciência e Tecnologia com vistas à instalação de grupo de trabalho, em
conjunto com representantes da sociedade civil organizada, para
propor norma regulamentar para a Lei nº 15.456, de 2005.

Nº 1.293/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Diretor-Geral do IEF com vistas a que sejam
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tomadas providências com relação a documentação recebida nesta
Comissão, principalmente no que se refere ao laudo desse Instituto
sobre a fazenda Vista Alegre, localizada nos Municípios de
Verdelândia e Varzelândia.

Nº 1.294/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Ministério Público, à Defensoria Pública da
União e ao Juiz Federal da 12ª Vara Federal com vistas a que sejam
tomadas providências com relação a cópia de documentação recebida
nesta Comissão referente à situação dos quilombolas mineiros.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos do Deputado
Weliton Prado (3).

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

das Comissões de Saúde, de Educação, de Turismo, de Direitos
Humanos e de Participação Popular e dos Deputados Elmiro
Nascimento, Durval Ângelo e Dalmo Ribeiro Silva.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos
Arantes.

O Deputado Antônio Carlos Arantes - Sr. Presidente, caros
companheiros Deputados, amigos, senhores e senhoras
telespectadores, ocupo esta tribuna para falar de uma grande
preocupação que temos com o Estado de Minas Gerais,
principalmente com a nossa região.

No que se refere ao uso, à utilização da água, o governo do Estado
editou o Decreto nº 44.309, em parceria com o Igam.

Não sei se é má interpretação, várias interpretações erradas ou, até,
um complô para derrubar o Governador Aécio Neves. Na nossa
região, temos visto muitas ações da Polícia Florestal ou de técnicos
ligados à área ambiental que não são corretas. Eu, que sou também
ligado à área ambiental e produtor rural e sei como a vida funciona no
campo, na prática do dia-a-dia, não consigo entender o que está
acontecendo.

É comum chegar um técnico ou a Polícia Florestal, em sua pequena
propriedade; e, a partir daí, pode-se preparar, porque é multa em cima
de multa, e caras. Para se ter uma idéia, a Polícia Florestal hoje está
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exigindo licenciamento ambiental para arar a terra. Não compreendo
essa falta de entendimento e de coerência.

Por exemplo, a sede de uma propriedade está em certo local há 20,
30, 50 anos. Chega um técnico do governo e manda que ela seja
transferida. Diz que a sede está em local errado, perto de nascente.
Meu Deus, será que está sobrando dinheiro para o produtor ou é
perseguição com o produtor? Ou então será uma forma de jogar a
população contra o próprio Governador do Estado?

Estou muito preocupado, porque na verdade hoje já há muito
produtor que está engessado. O fiscal chega à pequena propriedade
rural e pergunta ao produtor onde está a licença para usar a água.
Ora, não tem, porque nunca precisou dela. Pede ainda a licença para
colocar os dejetos da suinocultura em local adequado. Ou, então,
pergunta onde está a licença para fazer o aceiro. Se o produtor não
faz o aceiro, é multado. E se faz o aceiro sem licenciamento, também
é multado.

O Deputado Adalclever Lopes (em aparte) - Caro Deputado Antônio
Carlos, quero parabenizá-lo pela defesa do produtor rural, porque V.
Exa. está com toda a razão. Hoje o pequeno produtor rural ou o
fazendeiro sofrem muito com essa forma nervosa com que o meio
ambiente cobra deles, o que não acontece em outras áreas, como a
das empresas mineradoras.

Peço a V. Exa. que encaminhe a nossos gabinetes, porque nós, do
PMDB, estaremos juntos nessa luta. Peço ao nosso querido
Presidente, Deputado José Henrique, do PMDB, e ao Deputado
Vanderlei Miranda que se juntem a V. Exa. em todo esse esforço.

Peço ainda ao Presidente, que determine o registro em ata da
presença neste Plenário deste Deputado e dos demais Deputados do
PMDB. Muito obrigado.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Gostaria de
cumprimentar V. Exa., porque realmente o assunto que V. Exa. traz
nesta tarde é preocupante. É voz corrente aqui no Plenário, entre os
demais Deputados, que a forma como foi baixado o último decreto
pelo Governador certamente faz parecer que se trata de uma
verdadeira devassa para os agricultores, sejam da agricultora familiar,
seja o pequeno agricultor, seja o médio ou o grande agricultor. Trata-
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se de assunto que mexe com todos nós, independentemente do perfil
ou da área em que atuemos na Casa ou da atuação a que se dê mais
ênfase.

Há realmente uma voracidade em autuar. Mas, Deputado Antônio
Carlos Arantes, quero dizer que a direção é mesmo essa. Longe de
mim querer me contrapor ao posicionamento de V. Exa. O Estado, o
poder público, por determinação legal, constitucional, só pode agir em
virtude da lei. Ao poder público não é facultado agir se não for em
virtude da lei.

Temos de lutar muito, e V. Exa. pode contar também com o apoio
deste Deputado e, certamente, da Bancada do PDT. Estaremos ao
lado de V. Exa. e dos demais Deputados. Realmente, precisamos
exercer a pressão democrática legítima, política, para que o governo
do Estado reveja imediatamente o decreto. O ideal é que ele seja
suspenso porque, além da voracidade da Polícia Florestal e do IEF,
existe o decreto respaldando-os. Mas a medida é draconiana,
maquiavélica para os produtores rurais, aqueles que V. Exa. defende
de forma exemplar nesta Casa. Portanto, temos de somar esforços
porque, apesar da atuação voraz, a polícia e o IEF estão dentro da lei.

É óbvio que cabe a nós, Deputados, que temos sensibilidade, que
não técnica nem fria, estar com os produtores, com a comunidade,
acompanhando esse processo. De fato, na forma proposta pelo
governo,  a  situação ficou extremamente ruim, maléfica e não
razoável - e a razoabilidade é um dos princípios que devem nortear a
administração pública.

Portanto, temos, sim, de cobrar do Governador Aécio Neves e do
Vice-Governador a elaboração imediata de outro decreto e a
suspensão do atual, para não termos o dissabor de, às vezes, ver um
agente público, numa posição fria, técnica, executar a lei sem olhar o
contexto em que ela se encontra, não considerando a questão social.
Os produtores enfrentam dificuldades de todas as formas.
Conhecemos os sacrifícios vividos pelo homem do campo.

Cumprimento V. Exa. por tratar dessa matéria da mais alta
relevância. Temos, sim, de erguer nossa voz em defesa dos
agricultores, mas, para isso, precisamos cerrar fileira para que o
Governador seja imediatamente sensibilizado e suspenda o decreto.
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V. Exa. pode contar com este Deputado e, certamente, com os demais
membros da nossa bancada. Parabéns.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Também não poderia deixar
de cumprimentá-lo, Deputado Antônio Carlos Arantes, por trazer a
esta tribuna na tarde de hoje assunto da mais alta importância, que
vem preocupando a todos nós, principalmente o pessoal que milita na
zona rural.

Mas eu não poderia deixar também de fazer alguns esclarecimentos.
Na realidade, esse assunto vem sendo debatido há vários meses
nesta Casa. Na semana passada, foi realizada mais uma audiência
pública, que contou com a presença de representantes da Secretaria
de Meio Ambiente e de todas as instituições envolvidas com a revisão
do decreto. De certa forma, ficamos muito satisfeitos com o que está
sendo preparado pela equipe da Secretaria de Meio Ambiente. Todos
os Deputados foram informados de que, de fato, houve um equívoco
nesse decreto, e, na sua revisão, de acordo com o que foi
apresentado na Comissão de Fiscalização Financeira, algumas
modificações atenderão prontamente o que esperamos que seja feito.

Acatando a sugestão do Deputado Antônio Júlio, deveríamos propor
ao Governador Aécio Neves - e conversamos com o nosso Líder na
tarde de ontem - a suspensão desse decreto, que, conforme
constatações, apresenta muitas irregularidades. As questões foram
mal avaliadas, e vários equívocos foram cometidos. Mas não
podemos deixar de reconhecer o esforço que a Secretaria de Meio
Ambiente vem fazendo para corrigi-los.

O processo de revisão está avançado, praticamente na fase de
conclusão, e será encaminhado ao governo, para que apresente um
novo texto que atenda à questão ambiental, com a qual não podemos
deixar de nos preocupar, e reveja penalidades e multas. Acredito que,
na nova proposta, o problema será solucionado de forma bastante
equilibrada. O Deputado Antônio Júlio também esteve presente à
audiência. Na realidade, o que poderíamos fazer é pedir ao
Governador a suspensão desse decreto até a elaboração de outro.

Parabenizo V. Exa. por seu pronunciamento, ao trazer um assunto
tão importante.

O Deputado Antônio Carlos Arantes - Quando falamos em
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suspender - e vejo que isso é unanimidade entre nossos pares -,
falamos de urgência, porque, enquanto a revisão está sendo
estudada, o produtor está sendo multado. A Polícia Florestal está no
campo, o produtor já deveria estar plantando, mas não está
conseguindo. Ele está preparando sua terra, e está sendo multado
porque está arando a terra ou porque alguém jogou um toco de
cigarro na rodovia e ateou fogo em sua propriedade. A partir do
momento em que deu entrada na documentação, passa a ser fiel
depositário até do capim seco. Se o capim sumir, pode ser multado e
processado.

Tenho um respeito e um carinho muito grande pelo Secretário de
Meio Ambiente, Sr. José Carlos. O Governador soube escolher sua
equipe, e tem acertado muito na escolha de seu grupo, a cabeça do
governo. Ele tem uma capacidade impressionante, mas, às vezes, no
meio técnico as ações têm provocado dúvidas no que se refere à
interpretação das leis e, lá embaixo, na prática do dia-a-dia - como
dizem lá na roça -, a coisa fica feia, o pau come no coitado do
produtor e é multa para todo lado.

Está havendo um problema muito sério. Ontem, disse que só em
1996 houve uma seca tão brava. Mas hoje já ouvi que esta é a maior
seca da história nos últimos 40 anos. O produtor coloca as vacas no
pasto, mas a água acaba; investe na suinocultura e na avicultura, e a
água acaba. Como não pode deixar a criação morrer de sede, vai abrir
uma cisterna ou um poço artesiano rapidamente, e lá vem multa.
Quem deseja fazer um poço artesiano corretamente precisa entrar
com a documentação e gastar R$8.000,00, e ainda pedir um
licenciamento ambiental. Todos sabem que, com 500 mil propriedades
no Estado, não conseguirão o licenciamento nunca, pois não estão
dando conta de obter nem os normais. E vai-se deixar as galinhas e
os frangos morrerem, sem água?

Deputado Fábio Avelar, V. Exa. tem razão, o Governador é um
homem sensível e capaz, assim como nosso Vice-Governador
Anastasia. Portanto, que suspenda imediatamente o decreto, atenda
ao meu apelo.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Estava aqui pensando. Na
época do Governador Itamar Franco, que era do meu partido, houve
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um equívoco da Secretaria de Fazenda em relação a um decreto
elaborado pelo saudoso Raul Belém, e aumentou-se o ICMS do
frango quando era para ser baixado a zero.

Deputado Carlos Mosconi, ficamos aqui discutindo com nosso
governo, mostrando que deveria fazer a revisão do decreto, pois ele
tinha saído errado. Durante 30 ou 40 dias, ficamos chorando e
gritando. Eu só encontrei uma solução: nos juntamos ao Presidente da
Avimig e compramos três caminhões de galinhas e dois caminhões de
frango. Levamos os caminhões até o Secretário Hargreaves e
falamos: “Ou vocês fazem a revisão do decreto, ou soltamos esses
frangos aqui, no Palácio, para que o Governador possa entender o
que está acontecendo em Minas Gerais por pirraça de alguns
técnicos”. Ele riu, disse que aquilo não teria importância nenhuma e
que a imprensa não divulgaria. Eu disse: “Não me interessa que a
imprensa divulgue, mas sim que o Governador saiba que temos um
problema sério em Minas Gerais, que precisa ser resolvido, e que seu
secretariado e seus técnicos não querem resolver”. E ameacei: “Eu
vim aqui como companheiro do Governador do nosso partido”. Sabem
o que aconteceu? No outro dia, publicaram o decreto.

Esse decreto que trata do meio ambiente está sendo comentado por
todo canto. A própria Secretaria disse que uma multa de R$15.000,00
cairá para R$300,00. Vejam o erro que estão cometendo. V. Exa.
disse muito bem: a polícia está agindo, a Feam, o Igam e o IEF estão
multando. E só Deus sabe como tirar essa multa!

A pessoa tem de contratar um advogado e ir à Justiça; a dívida vai
para dívida ativa, e, por causa dessas multas equivocadas, o
camarada fica proibido de fazer qualquer transação comercial.

Acho que os Líderes do Governo não estão querendo ver isso; não
estão sendo amigos do Governador Aécio Neves, como fui amigo do
Governador na época do Itamar - tive que ir até lá e fazer ameaças,
não vazias, mas reais. E tenho certeza absoluta de que Aécio Neves
não vai levar um minuto para tomar essa decisão, até porque já tomou
outras decisões sobre outros problemas que levei até ele - eram
problemas relativos a um decreto também do DER, a questão dos
“outdoors”. Ele não levou dois minutos para tomar uma decisão. No
caso que estamos discutindo, tenho absoluta convicção que, se o
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assunto chegar ao conhecimento do Governador, ele manda
suspender imediatamente esse decreto e elabora um novo. Até
porque foi a própria Semad que, como disse o Deputado Fábio Avelar,
reconheceu, na semana passada, que o decreto está todo errado.

E quem está pagando a conta disso é o pequeno produtor, o
pequeno proprietário. Isso tem de ser revisto, e acho que está na hora
de aqueles que se dizem amigos do Governador levarem a ele esse
problema. Alguém tem que transpor a barreira que existe - o que é
normal, todo governo funciona dessa forma - e ter a liberdade de
pegar o telefone, ligar para o Governador e dizer a ele que há um
problema sério que precisa ser resolvido.

Tenho absoluta certeza, Deputado Antônio Carlos, que o
Governador não vai gastar nem um minuto para tomar a decisão. Mas
o problema tem de chegar a ele. Do contrário, não se vai tomar
posição alguma, porque não é a Secretária quem vai tomar a decisão.

Dou-lhe, então, meus parabéns, ressaltando que devemos, sim, falar
nisso hoje e também na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, até
que alguém diga ao Governador que há uma insatisfação de todos os
Deputados. Aliás, não uma insatisfação, mas um problema que tem de
ser resolvido, que já foi detectado pela própria Secretaria. Ela sabe
que o problema existe, mas não quer resolver. Quando sugeri que o
decreto fosse suspenso, disseram-me que não era possível fazer isso.
Mas essa é a minha sugestão: que continuemos falando e cobremos
do Governador a suspensão desse decreto, assim como das multas.
Precisamos continuar travando essa luta nesta Casa.

O Deputado Antônio Carlos Arantes - Obrigado, Deputado Antônio
Júlio. E sabemos muito bem que é sempre com a melhor das
intenções que o Governador faz e assina todo decreto; é sempre
pensando no bem da sociedade, no bem coletivo. Mas o erro é
humano, e nós, que somos parceiros e defensores do Governador
Aécio Neves, precisamos ajudá-lo para que o mal seja cortado pela
raiz e ainda possamos corrigir uma série de distorções que se
verificam nesse decreto.

O que também causou essa utilização de água, muitas vezes
desordenada, foi essa seca. Preocupa-nos, Deputado Mosconi, a
nossa região, uma região de café, onde os produtores estão vivendo
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um momento difícil: além do endividamento e do empobrecimento do
produtor, não sabemos mais como será a próxima safra. Está-se
perdendo aquilo que era um sonho do futuro: o de termos uma alta
safra de café no ano que vem. Mas vamos continuar discutindo e
levantando esses problemas, para buscar formas de amenizar o
sofrimento do nosso produtor. Muito obrigado.

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

O Deputado Carlos Mosconi - Muito agradecido. Sr. Presidente,
senhoras e senhores parlamentares, ocupo esta tribuna nesta tarde
para tratar de alguns assuntos. Antes, porém, gostaria de
cumprimentar a Diretoria e os funcionários da TV Plan, em Poços de
Caldas, que, de forma um pouco obscura, foi fechada, não sei se por
ordem do Ministério ou por ordem da Anatel, na última sexta-feira, ao
final do dia.

Como eu disse, essa TV foi fechada de forma inexplicável, sem que
ninguém soubesse a razão. Ela foi simplesmente lacrada, tirada do ar.
Mas, para alegria de sua Diretoria e dos telespectadores de Poços de
Caldas, no começo desta semana, na terça-feira, por meio de medida
judicial, felizmente o canal de TV foi reaberto.

Quero cumprimentar os seus Diretores - o Júnior e o Rogério Cioffi -,
o chefe da equipe de jornalismo, José Carlos Polli, e os demais
membros da equipe. Essa televisão começou a funcionar
relativamente há pouco tempo em Poços de Caldas, mas alcançou
grande audiência, credibilidade e aceitação. Portanto, o seu
fechamento foi uma surpresa muito desagradável. Felizmente, a
situação foi resolvida, imagino que definitivamente, e a televisão já
está em pleno funcionamento, de forma tranqüila e regular. Portanto,
manifesto a minha satisfação pela reabertura da TV Plan em Poços de
Caldas.

Sr. Presidente, nesta tarde gostaria de abordar alguns programas
que estão sendo lançados pelo Governador Aécio Neves e que são de
grande interesse do nosso Estado. Esses programas têm grande
alcance social e enorme dimensão, sob todos os aspectos.

Um desses programas é o Educação Profissional, lançado na última
segunda-feira. Entendo que esse programa supre enorme lacuna na
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área educacional porque trata de inserir na educação
profissionalizante milhares de jovens que, na realidade, ficavam sem
oportunidade, sem conseguir entrar no mercado de trabalho de forma
mais precoce. Esses jovens enfrentavam o curso de nível superior
muitas vezes com expectativa tão positiva. No entanto, era muito difícil
para os seus familiares, porque a maioria das faculdades é paga e
cara. As famílias se viam numa enorme luta, com grandes dificuldades
para fazer frente a esses custos, e depois, na formatura do jovem, há
aquela expectativa para arrumar um emprego, que nunca chega.

Hoje, o Governador, com muita competência e sensibilidade,
juntamente à Secretária de Educação, Profa. Vanessa Guimarães,
lança esse programa, que, como já disse, possui grande alcance. O
Educação Profissional, cuja implantação começa no próximo ano e vai
até 2010, incluirá 110 mil jovens até o seu final, com um custo de
R$217.000.000,00.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esse é um programa que
engrandece e enriquece o Estado de Minas Gerais, que toma a
dianteira nessa questão da educação, como já vem tomando há algum
tempo. Tem sido grande o investimento do governo na qualidade do
ensino básico, do ensino público em geral no nosso Estado. O Estado
está investindo em melhores condições para as nossas professoras.
Há pouco tempo votamos uma lei que passa o piso salarial dos
professores para R$850,00, o que muda consideravelmente sua
condição de trabalho.

Esse programa do governo é dirigido aos alunos do 2º e 3º anos do
ensino médio das escolas estaduais e também aos jovens que já
tenham passado pelo ensino médio, mas que tenham entre 18 e 24
anos.

São 20 diferentes cursos, com enorme abrangência, de áreas
distintas, tais como artes, comércio, comunicação, “design”, gestão,
imagem pessoal, lazer e desenvolvimento pessoal, meio ambiente,
transporte, turismo, hospitalidade, geomática, informática, recursos
pesqueiros, agropecuária, construção civil, indústria, mineração,
química, saúde e telecomunicações.

Cursos que terão entre 800 a 1.200 horas aula. Portanto, Sr.
Presidente, gostaria de manifestar aqui a minha enorme satisfação e
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cumprimentar o Governador Aécio Neves pelo lançamento de mais
esse programa, tão importante para o Estado de Minas Gerais,
iniciativa que coloca o nosso Estado numa posição de vanguarda no
que diz respeito à educação pública em nosso país.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado,
Deputado Carlos Mosconi. É muito oportuno V. Exa. trazer ao nosso
Plenário essa boa nova de que o Governador traz a educação
profissionalizante para o nosso Estado. V. Exa., como eu e os demais
Deputados, comparecemos a essa solenidade, sem dúvida alguma
ímpar para a educação de Minas e do Brasil.

Quero também parabenizar V. Exa. e a nossa Secretária de
Educação, Vanessa Guimarães Pinto, pela maneira com que
elaboraram esse projeto. Tenho certeza de que será um grande
sucesso para Minas, a partir do ano que vem, muito embora já esteja
recebendo inúmeras adesões das escolas, conforme publicado no
diário oficial de hoje.

Relativamente à nossa antiga escola normal, serão criadas escolas
em 133 Municípios, revitalizando e buscando, assim, o magistério e
todas as pessoas da educação do nosso Estado.

Quero parabenizá-lo. Acredito que, sem dúvida alguma, é um
grande avanço no ensino profissionalizante. Sabemos o quanto é
importante V. Exa. fazer esse rico pronunciamento. Temos de ter o
ensino profissionalizante, particularmente no interior - em suas
queridas Poços e Andradas, em minha Ouro Fino -, não somente no
Sul de Minas, mas também em todas as regiões. Então, é muito
importante, sim. Temos muito a comemorar. Fico muito feliz e quero
ficar par a par com V. Exa. em seu pronunciamento.

O Deputado Carlos Mosconi - Muito grato, Deputado Dalmo, pelas
suas palavras. V. Exa. enriquece meu pronunciamento e, aliás,
acrescenta a questão da escola normal, que também foi objeto de
lançamento na última segunda-feira. É a recuperação de uma escola
que estava quase escondida. Então, é tão fundamental, tão importante
termos uma escola normal funcionando com categoria, condição,
qualidade, a fim de que nossos jovens e crianças tenham professoras
de bom nível, que é o que esperamos.

Além disso, Deputado Dalmo, como V. Exa. sabe, houve também ali
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o lançamento da formação inicial da área de informática, criando-se
uma escola muito consistente, diferente da que existe hoje. É um
tempo mais curto e agora, portanto, acrescentando essa possibilidade
de aprendizado nesse importante setor da nossa atividade moderna, a
informática. Foi um momento importante, em que o Governador
lançou esse projeto praticamente para todas as regiões do nosso
Estado, nas cidades com mais de 30 mil habitantes, para o início do
programa. Naturalmente, isso será estendido depois a outras cidades.
Há, portanto, uma abrangência total no Estado de Minas Gerais.
Realmente, essa atitude do Governador merece o nosso aplauso.

Também merece o nosso aplauso o projeto de lei do Governador
Aécio Neves que votamos aqui, que regularizou a vida funcional de
milhares de funcionários que estavam em uma condição totalmente
irregular, com enorme prejuízo para todos. Essa lei, que votamos
nesta semana, apenas na área da educação, regulariza a situação de
92 mil funcionários que se encontravam irregulares, totalmente
desprotegidos pelo Estado. Era uma situação que considero nefasta
para esses cidadãos que prestavam os seus serviços da melhor
maneira possível, com dedicação, empenho e sem nenhuma garantia
oferecida pelo Estado, depois de anos e anos de vida funcional.

Então, acredito que isso corrige uma falha que vem lá de trás, que
ocorreu talvez para suprir a deficiência do Estado em determinado
momento por ele não ter tido condições de agir de outra maneira.
Infelizmente, porém, essa falha incidiria diretamente na condição de
vida de milhares de pessoas de Minas Gerais. Portanto, considero que
esta tenha sido uma das votações mais importantes e humanitárias
que fizemos nesta Casa neste ano, que foi profícuo e de muito
trabalho, um trabalho que realmente tem representado muito para a
população de Minas Gerais.

Caro, Presidente, Sras. e Srs. Deputados, essas eram as
considerações que gostaria de fazer nesta tarde. Muito obrigado.

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

O Deputado Eros Biondini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, assessores, funcionários da Assembléia, amigos
presentes nas galerias, telespectadores da querida TV Assembléia,
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espalhada por quase 300 Municípios de Minas Gerais, venho à tribuna
neste dia para comentar duas boas notícias, apesar de elas estarem
relacionadas a dois problemas reais no nosso meio, que atingem em
cheio o nosso Estado.

A primeira é uma notícia do “Minas Gerais”: “Estado e Igreja
combatem hanseníase. Parceria tem como finalidade a mobilização de
fiéis na luta contra a doença”. V. Exa. sabe, Sr. Presidente, da nossa
luta ao lado dos hansenianos para combater a hanseníase, que já
deveria estar em processo de erradicação no nosso Brasil.
Infelizmente, essa não é uma realidade que nos agrada, apesar de
termos colhido neste ano muitas vitórias. Gostaria de ler um trecho da
matéria sobre uma parceria muito interessante que acabou de ser
firmada.(- Lê:)

“Para intensificar o combate à hanseníase, a Secretaria de Saúde,
por meio da Coordenação Estadual de Dermatologia Sanitária, firmou
parceria ontem com o Serviço de Solidariedade - Sefras - da Ordem
dos Franciscanos. Minas é o primeiro Estado em que o Projeto pela
Eliminação da Hanseníase, liderado pelos religiosos, será implantado
em sua nova fase.”

Há ainda outros trechos interessantes. Além de essa iniciativa contar
com o apoio do Ministério da Saúde, um dos Conselheiros Diretores
do Sefras, o Frei Johannes Bahlmann, disse: “Estamos dando aquilo
que a Igreja faz de melhor, que é mobilizar o povo. Estamos vindo
para aprender e somar forças com o poder público, pois temos a
capacidade de chegar a lugares e a pessoas que as políticas públicas
ainda não alcançam.”

“As parcerias entre setor público, sobretudo na área da saúde, e
igrejas ou instituições religiosas são benéficas, uma vez que permitem
a abordagem mais humanizada dos pacientes.”

Neste ano, tivemos uma grande vitória em nosso país: a lei que dá
direito de uma pensão vitalícia a todos os portadores de hanseníase
que foram arrancados de suas famílias e internados de maneira
compulsória. Essa lei permitirá que sejam indenizados com uma
pensão vitalícia de dois salários mínimos.

Isso já foi muito bom, mas sabemos que o quadro da hanseníase em
nosso país é alarmante. E, em Minas Gerais, por meio dessa matéria,
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constatamos que ainda são detectados, em média, cerca de 3 mil
casos por ano dessa doença que está diretamente relacionada com a
pobreza, a desigualdade social e regional e que, não obstante os
esforços empreendidos por tantos segmentos, ainda maltrata nosso
povo e preocupa nosso governo.

Vale dizer que, apesar de todo o empenho do Governador Aécio em
todas as áreas de políticas públicas em nosso Estado e da existência
de uma equipe técnica hipercompetente, em seus pronunciamentos
ele sempre tem enfatizado que o poder público, sozinho, não é capaz
de solucionar e resolver os problemas que afetam nossa sociedade.

Por isso, ele mesmo reconhece a importância de fazermos parcerias
e trabalharmos todos os segmentos da sociedade junto ao governo,
para que as ações sejam mais eficazes e para que encurtemos o
prazo para solucionar os problemas que atingem o nosso povo. Essa
parceria vem, portanto, ajudar em um quadro delicado, o de ainda
termos, a cada ano, 3 mil novos casos de hanseníase detectados só
em Minas Gerais.

O impressionante, Deputado Weliton Prado, é que, além de o
diagnóstico precoce da hanseníase ser fácil, ele proporciona um
tratamento eficaz, sem seqüelas, o que ajuda a erradicar a doença.
Acreditamos que, com esse trabalho dos franciscanos, de outras
entidades e de outras igrejas junto ao poder púbico, chegando a todos
os rincões de nosso Estado e do Brasil, consigamos detectar os
portadores o quanto antes. O tratamento é 100% eficaz, e espero que
consigamos, em curto prazo, combater e até eliminar essa
enfermidade no nosso país. No nosso Estado, com o nosso esforço de
parlamentar junto ao Governador Aécio Neves e à sociedade mineira,
com certeza conseguiremos essa vitória.

A outra notícia que hoje foi veiculada em um dos jornais de
circulação do nosso Estado é a respeito do Aeroporto Internacional de
Confins, o Aeroporto Internacional Tancredo Neves. Aos poucos,
temos percebido que, realmente, o potencial do Aeroporto
Internacional Tancredo Neves está sendo reconhecido não só como
uma alternativa para o problema do caos aéreo que o Brasil enfrenta
há vários meses, mas sobretudo como uma solução para esse
impasse, para esse problema. Assim como nos alegra a primeira
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notícia, em relação à parceria do Estado, da Secretaria de Saúde com
os franciscanos, para que a hanseníase seja erradicada, da mesma
maneira Minas está obtendo vitórias em relação à transferência de
vôos para o Aeroporto Internacional Tancredo Neves. De Belo
Horizonte, saem em torno de 1.200 pessoas, por dia, em vôos que até
então saíam por outras capitais. Isso fará com que ganhem não só os
que viajam por via aérea, mas também todo o entorno de Confins, a
nossa Belo horizonte e todo o nosso Estado de Minas Gerais, que
com certeza se desenvolverá bastante, em razão dessa transferência
dos vôos, pois, agora, o Aeroporto ganha mais vôos internacionais. Já
foram anunciadas a liberação de verbas e investimentos para
ampliação do aeroporto. Do jeito que ele se encontra, sem nenhum
investimento, já é capaz de absorver 24 vôos, e sabemos que
recursos estão sendo liberados para investimentos imediatos.

Sabemos que essa não é uma luta de agora, e sim de muitos anos,
de vários Deputados. Encontra-se aqui o Deputado Fábio Avelar, um
dos precursores da luta em prol do Aeroporto Internacional Tancredo
Neves quando este se encontrava praticamente abandonado. Com a
construção da Linha Verde e com todo o esforço feito, hoje estamos
colhendo os frutos, Deputado Fábio Avelar, das sementes que foram
plantadas por V. Exas. há tantos anos, já prevendo que, mais cedo ou
mais tarde, necessitaríamos de utilizar o Aeroporto de Confins como
solução para o transporte aéreo nacional.
  O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Queria cumprimentá-lo,
Deputado Eros Biondini, pelos assuntos que traz a esta Assembléia,
na tarde de hoje; aliás, dois assuntos importantíssimos.

Agora V. Exa. aborda, mais uma vez, nesta Casa, a questão dos
aeroportos. Trata-se de um problema que realmente vivemos há muito
tempo.

Naquela oportunidade, quando iniciávamos um trabalho nesta
Assembléia lutando pela revitalização do Aeroporto Internacional
Tancredo Neves, fomos mal compreendidos, até mesmo por colegas
que achavam que não era importante para o Estado a transferência
dos vôos para Confins. Hoje, com grande satisfação, vemos o
Aeroporto Internacional Tancredo Neves totalmente revitalizado, agora
numa nova fase, quando podemos verificar que esse aeroporto vem
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servindo até mesmo para enfrentar essa grave crise aérea por que
passa o País, com a possibilidade da transferência de mais vôos para
cá. Naquela época sabíamos que o desafio era grande, mas
conseguimos vencê-lo graças à vontade política do Governador Aécio
Neves. Não fosse essa vontade política, não teríamos conseguido
isso.

Para revitalizar o Aeroporto Tancredo Neves, várias ações seriam
necessárias. Uma delas seria uma intervenção na MG-10. Hoje
podemos ver a Linha Verde já em fase de conclusão, um sucesso do
Governador Aécio Neves, que possibilitou melhor acessibilidade ao
aeroporto. Desde aquela época, entendíamos que o Aeroporto de
Confins poderia transformar-se em um aeroporto “hub”. Essa foi a
nossa luta e hoje ela vem-se tornando realidade graças a esse novo
movimento que surge nesta Casa, encabeçada por V. Exa., com o
Deputado Miguel Martini em nível federal. Nós, parlamentares, toda a
nossa bancada mineira, juntamente com o Governador Aécio Neves,
estivemos em Brasília para mostrar, mais uma vez, o Aeroporto
Internacional Tancredo Neves como um dos aeroportos capazes de
sanar ou pelo menos minimizar essa grave crise que vivemos
atualmente. Parabéns pelo seu pronunciamento, e, como V. Exa.
sabe, pode contar sempre com este Deputado nessa luta que hoje é
uma luta de todos nós. Muito obrigado.

O Deputado Eros Biondini - Obrigado, Deputado Fábio Avelar.
Enfatizando as palavras de V. Exa., realmente esse movimento que foi
feito da bancada mineira no Congresso Nacional, juntamente com os
Deputados Federais, vários encontros e audiências, visitas ao
Aeroporto de Confins, onde vimos o projeto original, as maquetes,
constatando a capacidade e a potencialidade do aeroporto, o único
que tem condições, em médio e longo prazos, de absorver 40 milhões
de passageiros por ano. Isso não é algo desprezível, pelo contrário.
Esse movimento dos Deputados, com o Governador Aécio Neves, fez
com que conseguíssemos superar e vencer algumas barreiras e
dificuldades para que fossem transferidos esses vôos para Belo
Horizonte. Esperamos que, como primeiro e único aeroporto industrial
do Brasil, o Aeroporto Tancredo Neves venha a gerar
desenvolvimento e riqueza para Minas Gerais, solução e segurança
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para todos aqueles que viajam pelo nosso Brasil com essa nova
distribuição da malha aérea. A partir de fevereiro, teremos cinco novos
vôos por semana Confins-Lisboa, operados pela TAP.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Gostaria de parbenizá-lo,
Deputado Eros Biondini, principalmente em relação à luta travada no
Estado pelas minorias, especialmente pela questão da hanseníase.
Tive a oportunidade, aliás, de acompanhar V. Exa. na visita a Betim.

Em relação ao Aeroporto de Confins, é fundamental dar
prosseguimento a essa revitalização. Precisamos, aliás, aprofundar a
discussão dos vôos regionais. Queremos propor uma discussão, e
gostaríamos que V. Exa. a encabeçasse também, envolvendo governo
do Estado, Infraero, Anac, Assembléia Legislativa, Vereadores e
Prefeitos, no intuito de aumentar o número de vôos regionais, o que
só não era possível porque as grandes companhias aéreas não
permitiam. Isso, com certeza, vai gerar emprego, renda e vai levar
desenvolvimento principalmente para o interior de Minas Gerais, com
a possibilidade de vôos de Uberlândia para Montes Claros, de Montes
Claros para o Sul de Minas, para a Zona da Mata, para Belo
Horizonte, enfim, garantindo os vôos regionais.

Isso é muito importante, e temos que ter firmeza porque sabemos
que, historicamente, as grandes companhias fazem gestão para
impedir que novas companhias funcionem.

O Deputado Eros Biondini - Obrigado, Deputado Weliton Prado;
muito obrigado, Sr. Presidente.
  Esperamos que Minas Gerais seja solução para os problemas
existentes e que, nesta Casa, fiquemos sempre atentos,
acompanhando, fiscalizando e legislando em prol do nosso Estado,
que tem crescido cada vez mais. Obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Inácio Franco) - Com a palavra, o
Deputado Carlin Moura.
  O Deputado Carlin Moura - Concedo um aparte ao Deputado Fábio
Avelar.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Gostaria de pedir desculpas
por solicitar um aparte antes do seu pronunciamento, mas esqueci de
abordar uma questão, na minha fala, em aparte ao ilustre Deputado
Eros Biondini, relativamente à revitalização do Aeroporto Internacional
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Tancredo Neves.
Com todo esse processo, estamos verificando hoje, na região de

Lagoa Santa, cidade da qual sou filho, e em todas as outras cidades
da região, uma verdadeira revolução no aspecto do desenvolvimento,
do crescimento. Evidentemente, junto a isso, vêm aquelas outras
ações necessárias para contornarmos todo esse processo. Todos
sabemos que a violência vem atingindo níveis insuportáveis e,
infelizmente, verificamos também esse crescimento na região.

Para dar maior segurança ao entorno do Aeroporto de Confins,
encaminhamos ao Governador, na semana passada, e ao nosso
Comandante-Geral solicitação para que fosse implantado em Lagoa
Santa um batalhão especial da Polícia Militar. Evidentemente, seria
um ganho muito grande para podermos suportar todo esse processo
evidente em toda a região.

Era isso que gostaria de falar, e, desde já, agradeço a V. Exa. a
oportunidade. Muito obrigado.

O Deputado Carlin Moura - Com todo prazer, nobre Deputado Fábio
Avelar. O desenvolvimento sustentável é sempre muito bem-vindo.

Exmo. Sr. Deputado Inácio Franco, Presidente desta reunião; Sras.
e Srs. Deputados; público presente; telespectadores da TV
Assembléia; imprensa presente, venho a esta tribuna para falar de um
importante evento ocorrido ontem. Em solenidade no Palácio da
Liberdade, foi feito o lançamento do programa “Cena Minas - Prêmio
Estado de Minas Gerais de Artes Cênicas”, que irá fomentar
produções artísticas nas áreas de teatro, dança e circo. O evento
contou com a presença de cerca de 200 pessoas, entre artistas e
produtores de teatro, dança e circo, e foi presidido pelo Exmo. Sr.
Antônio Anastasia, Vice-Governador do Estado. Evento fundamental,
porque discute projetos relacionados à Lei Federal de Incentivo à
Cultura e à Lei Estadual de Incentivo à Cultura e envolve pessoas de
diversas partes do Estado de Minas Gerais ligadas à área da cultura,
com grande repercussão. É um momento importante da cultura em
Minas Gerais, um segmento tão pouco valorizado.

Mas, Sr. Presidente e ilustre Deputado Domingos Sávio, chamou-me
a atenção o que a imprensa de Minas Gerais publicou em algumas
notas de jornal: “O Governador de Minas Gerais esteve ontem em São
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Paulo, de acordo com sua assessoria de imprensa. Ele não cumpriu
agenda em Belo Horizonte e a viagem foi divulgada como de ‘caráter
pessoal’. Ontem, no Palácio da Liberdade, Aécio acabou substituído,
às pressas, pelo Vice-Governador, Antônio Augusto Anastasia, em
lançamento de um prêmio para incentivo à área cultural”.

A correria foi tamanha que Anastasia acabou discursando de
improviso no evento, que reuniu artistas, produtores culturais e
diretores. Antes de informar que Aécio estaria em São Paulo, a
assessoria havia divulgado oficialmente a agenda dele na Capital
mineira. A Agência Brasil chegou a divulgar que o Governador mineiro
poderia comparecer a um evento em Brasília, ligado à área de
bioenergia, e com as presenças de outros Governadores. Mas a
assessoria de Aécio não confirmou a informação.

Essa nota que acabo de ler saiu publicada no jornal “Estado de
Minas” de hoje, na coluna da repórter Denise Motta. Logo abaixo, na
coluna “Giro Minas”, vem o seguinte. (- Lê:)

“Prêmio de teatro e dança. A ausência do Governador Aécio Neves
ontem à tarde no Palácio da Liberdade pegou de surpresa
assessores, convidados e a imprensa. Poucos minutos antes do
evento, foi anunciada sua viagem a São Paulo por motivos
particulares. Até então, na agenda constava a sua participação no
lançamento do Prêmio Estado de Minas Gerais de Artes Cênicas, que
tem como meta incentivar e fortalecer produções cênicas no Estado,
nas áreas de teatro, dança e circo, garantindo a manutenção de
espaços e atraindo o público. Coube ao Vice-Governador Antônio
Augusto Anastasia representá-lo no evento”.

Como se observa, o Palácio da Liberdade estava lotado de
produtores culturais, de grupos teatrais do interior de Minas, de grupos
ligados à música e ao teatro. Então, gerou-se um certo burburinho.
Todos estavam na grande expectativa da presença do nosso
Governador do Estado no interior de Minas. Causou certa frustração o
não-comparecimento do Governador, com a justificativa de que
haveria uma agenda de última hora em São Paulo ou provavelmente
em Brasília.

Sr. Presidente, nobres Deputados André Quintão, Weliton Prado e
Domingos Sávio, ilustre Líder da Maioria, fiquei estarrecido com a nota
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do jornal “O Globo” de hoje, 11 de outubro, que diz o seguinte. (- Lê:)
“Cena: três carros de luxo param em frente a um quiosque de

Ipanema, e um casal desce, cercado por seis seguranças. Foi o que
aconteceu ontem, à tarde, na altura do Jardim de Alah. Era ninguém
menos do que a Miss Brasil Natália Guimarães e o seu novo
namorado, o Governador Aécio Neves. O casal foi tomar uma água de
coco”.

Ilustre Deputado Domingos Sávio, estou muito preocupado. Parece-
me que a imprensa carioca e paulista estão fazendo um complô contra
Minas Gerais e o Governador de Minas Gerais e maculando a
seriedade e a honra do povo do Estado. Acredito que uma nota como
essa publicada no jornal “O Globo” não pode ser verdadeira. Numa
quarta-feira, um dia antes de um feriado prolongado, a imprensa
carioca vem me dizer que o Governador de Minas deixou de
comparecer a uma atividade com o povo mineiro para passear de
mãos dadas e tomar água de coco com sua nova namorada - aliás,
estão imiscuindo-se na sua vida particular. Essa nota é de tamanha
gravidade que exige por parte do povo mineiro, da assessoria do
Palácio da Liberdade e desta Casa... É importantíssimo que o jornal
“O Globo” justifique essa cena e essa publicação. Não pode ser. Estou
abismado com essa situação, logo num momento em que até esta
Casa é tão questionada. Ficam aí dizendo que Deputado não trabalha.
Isso não é verdade.

A maioria dos Deputados desta Casa, ou todos, está fazendo um
grande esforço para ajudar a governar Minas Gerais, para aprovar os
projetos de interesse do povo deste Estado, como, por exemplo, o que
resolveu o problema dos designados da educação. Um outro exemplo
é o funcionamento de todas as comissões, como a Comissão de
Participação Popular, que discutiu a questão da criança e do
adolescente, e do Parlamento Jovem. Agora, vem o jornal “O Globo”
dizer que, numa véspera de feriado, o Governador de Minas estaria
passeando no Rio de Janeiro. Isso é muito grave, Sras. Deputadas e
Srs. Deputados, povo mineiro!

Isso ocorre num momento em que, justamente, estamos discutindo a
liberdade de imprensa. Essa liberdade não pode confundir-se com
irresponsabilidade. Quero saber se o que está escrito aqui é
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verdadeiro, se ocorreu essa cena mesmo ou se houve má-fé por parte
de quem escreveu a nota. Se houve, o povo de Minas, os Poderes
constituídos de Minas Gerais, têm de tomar as medidas cabíveis com
o máximo rigor possível.

Nobre Deputado Domingos Sávio, se for verdade, não me compete,
não me interessa a vida particular de quem quer que seja, pois isso
não é da minha alçada. Agora, o que não podemos permitir é que uma
autoridade constituída deixe as pessoas esperando, justamente num
setor tão machucado do Estado de Minas Gerais. Refiro-me à àrea da
cultura, da produção teatral e do circo. São pessoas que labutam
arduamente. Trata-se de um segmento muito massacrado e muito
boicotado pelo circuito cultural Rio-São Paulo. Um artista de Minas,
para conseguir ganhar o mercado brasileiro, tem de passar pelo
monopólio dos meios de comunicação do referido eixo. Um artista
mineiro tem grande dificuldade no grande circuito nacional de
produção cultural, porque lá só se divulga o padrão Rio-São Paulo.

Então é muita coincidência esse fato. Não podemos permitir que
isso ocorra em Minas Gerais.

Assim é importante verificar essa informação publicada no jornal “O
Globo”, no dia 11 de outubro deste ano, que vem com o seguinte
título: “Miss Brasil e Aécio Neves: romance em Ipanema”.

É uma questão, Deputado André Quintão, muito preocupante, que
traz duas reflexões essenciais. Uma delas diz respeito à
responsabilidade dos poderes públicos. Nós que exercemos um cargo
público realmente estamos mais em evidência. A outra questão é que
só pode ser má-fé por parte da imprensa carioca e paulista. O PSDB
paulista, provavelmente, não aceita a presença de uma liderança
mineira no cenário nacional. Só pode ser essa a explicação.

Não estou aqui para trazer picuinhas, questões particulares, mas
sim para questionar a seriedade de uma informação publicada num
jornal de circulação nacional. Será que realmente, às vésperas do
feriado do dia 12 de outubro, o nosso Exmo. Governador estaria
passeando na Praia de Ipanema?

A assessoria de Minas Gerais tem o dever moral e constitucional de
verificar essa informação. Se o jornal “O Globo” estiver fazendo uma
calúnia ou dizendo uma mentira, terá de se retratar, pois isso traz
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imenso prejuízo para a imagem do Governador de Minas e daqueles
que depositam plena confiança nele, que goza, hoje, de alta
popularidade. Além disso, isso traz enorme prejuízo para a imagem de
Minas Gerais e dos seus trabalhadores.

Assim, é importante que isso seja esclarecido, que o jornal “O
Globo” seja interpelado para explicar essa pequena nota. Que
possamos justificar para os nossos queridos presentes, ontem, no
Palácio da Liberdade, os nossos artistas, membros do circo e do
teatro, essa questão. Eles estavam lá, justamente para discutir o Cena
de Minas, que concederá, anualmente, R$1.000.000,00 a grupos,
companhias, produtores e artistas que se destacam no Estado. O
objetivo do programa é incentivar e fortalecer essas manifestações
cênicas, garantindo a manutenção de espaços e fomentando a
formação de público.

A todos os artistas de Minas Gerais a nossa homenagem. Esse é
um programa digno de vocês. Minas merece uma resposta e uma
justificativa sobre essa notícia, no mínimo, estapafúrdia, publicada
pelo jornal “O Globo”. Muito obrigado.

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

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
pessoas que acompanham os nossos trabalhos nesta Casa e pela TV
Assembléia, o assunto que tenho a tratar, nesta tarde, é
extremamente relevante e importa a todos nós.

Antes, porém, não posso deixar de tecer pelo menos um breve
comentário a respeito da fala do Deputado que me antecedeu. Não é
novidade que alguns grupos se preocupem com o fato de o
Governador de Minas se destacar como uma grande liderança
nacional. Não é novidade também que toda liderança comece a ter
sua vida pessoal vasculhada. Assim sendo, ocorrem fofocas,
comentários e até mesmo notas que, muitas vezes, depois são
desmentidas e explicadas. Isso é rotina no Brasil.

Na verdade, o Governador é um homem solteiro e tem sua vida
pessoal. Com absoluta certeza, ele conduz sua vida pessoal de forma
responsável e absolutamente separada de sua missão de estadista.

Ontem, à tarde, acompanhamos uma série de atividades do
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Governador. Portanto se à noite ele esteve com A, B, C ou D, isso é
uma questão que diz respeito à sua vida pessoal. Se ele esteve com a
Natália Guimarães, devo cumprimentá-lo, pois, no meu entendimento,
trata-se de uma excelente pessoa. Conheço a Natália Guimarães,
que, para a nossa alegria, foi eleita Miss Minas Gerais em Divinópolis.
Além de ser uma mulher muito bonita, é uma pessoa que representa
Minas de forma magnífica. Hoje é destaque como Miss Brasil, é
respeitada por sua beleza, por sua simpatia e por ser uma pessoa
amável. Estivemos ao seu lado e vimos que se trata de uma pessoa
extremamente séria. Se, à noite, o Governador esteve com ela ou
não, como já disse, isso diz respeito à sua vida pessoal e deve ser
absolutamente respeitado. É surpreendente que esse assunto,
constante em colunas, torne-se tema de debate da Assembléia
mineira. Ora, o Governador é um cidadão que, assim como qualquer
outro, deve ter sua vida pessoal respeitada, especialmente porque é
solteiro e possui condições de responder por si. Não responderei por
ele, pois, obviamente, ele saberá fazê-lo. Todavia, avalio que, com
certeza, o Governador sabe separar muito bem sua missão de
estadista de sua vida pessoal.

Sr. Presidente, quero tratar agora do assunto que me trouxe a esta
tribuna. Este, sim, deve estar tirando o sono de muita gente. A
questão a que me referi anteriormente não deve estar tirando o sono
de ninguém, a não ser o da Oposição, que, por alguma razão, quer
confundir a opinião pública quanto à imagem do nosso Governador
Aécio Neves, que vem-se destacando como um grande estadista.

De que quero tratar aqui? Do programa estabelecido como a
salvação da microempresa no Brasil, chamado Programa Geral da
Microempresa. Trata-se de um plano implantado pelo governo federal
para salvar a microempresa.

Deputado Inácio Franco, V. Exa. é empresário e sabe que o
empresário, principalmente o pequeno, é como um pai de uma grande
família. O pequeno empresário é o cidadão que, em alguns momentos
da vida, foi assalariado e buscava, no final ou no início do mês
seguinte, seu salário. Entretanto, em virtude de sua vocação
empreendedora, resolveu transformar-se em empregador. Cada
funcionário de um microempresário é como um ente de uma família.
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No final do mês, a maior preocupação de um microempresário é com
o pagamento do salário de seus funcionários, pessoas com quem
compartilha o dia-a-dia. A microempresa não é como uma sociedade
anônima, da qual não se sabe sequer quem é o dono. O
microempresário é o cidadão que está ombro a ombro com seu
funcionário.

O que o microempresário que acreditou na propaganda do governo
federal está vivendo hoje, no Brasil? Imaginou-se que, ao apresentar
um programa para a microempresa, seriam criadas condições mais
favoráveis ao crescimento e à geração de emprego.

O que aconteceu? Essa microempresa que aqui, em Minas Gerais,
tinha um programa chamado Simples Minas, Deputado André Quintão
- a quem faço um apelo para que se una conosco a fim de alertar o
governo federal -, esse empresário que pagava um imposto mínimo,
em razão de ter um faturamento abaixo de um determinado patamar,
o que o classifica como microempresário, mas que podia emitir uma
nota fiscal e gerar o crédito do ICMS para o supermercado... Tentarei
explicar isso de uma forma simples para que qualquer cidadão possa
compreender. Por exemplo, quando um microempresário de
Andradas, o qual fabrica vassouras artesanais, vai a um
supermercado vendê-las, emite uma nota fiscal. Ele destacava um
ICMS de 18%, que ele não tinha de recolher aos cofres do governo de
Minas. Por quê? Porque ele pagava por estimativa por mês. Porém
ele destacava um imposto que gerava um crédito presumido para o
supermercado. Este creditava aquele imposto que o pequeno não teve
de pagar porque o governo de Minas abriu mão. Então ele destacava
aquele imposto e, quando o dono do supermercado vendesse aquela
vassoura, iria pagar imposto, mas descontava o crédito que recebeu
na nota fiscal de compra. Nessa situação, aquele pequeno empresário
tinha um bom acesso para vender para um Carrefour ou para uma
outra grande rede.

O que aconteceu com o programa geral da microempresa do
governo Lula? Ele proibiu, cassou essa Lei do Microgeraes. Então ele
proibiu o pequeno empresário de gerar crédito de ICMS.

Estive ontem na Secretaria de Fazenda com uma comitiva de
empresários do Sul de Minas e de Divinópolis, os quais estão
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desesperados. E isso deve tirar o sono das pessoas; não é um
mexerico do que alguém está fazendo no seu final do dia ou à noite,
na sua vida pessoal. Mas sim quando se toma uma decisão
impensada, que tira o emprego das pessoas, como essa lei federal da
microempresa.

Essa Lei Geral da Microempresa, do governo Lula, estabeleceu a
falência de milhares e milhares de microempresas, que tiveram as
seguintes possibilidades: ou você entra para o regime de débito e
crédito ou você se submete a ter o tratamento de uma grande
empresa, daquela que contabiliza pelo débito e crédito. No caso, você
também se submete ao PIS, ao Cofins, e a uma série de impostos que
o inviabiliza, ou então você pagará, sim, pela Lei Geral da
Microempresa, um imposto único, mas não poderá gerar mais crédito
de ICMS.

Se você não pode gerar crédito de ICMS, isso equivale a dizer que o
tiraram do mercado. O dono do supermercado, quando recebe o
pequeno empresário, o representante, ou o vendedor do pequeno
empresário, pergunta: “Você gera crédito de ICMS na nota que você
me dará?”. Responderei: “Não gero crédito de ICMS”. Então ele diz:
“Você tem de me dar um desconto de 18% na sua mercadoria”.

No caso, começa o inferno do microempresário. Estou fazendo esse
alerta porque, na reunião que tive com o Secretário de Fazenda, ele
me disse que o Governador Aécio Neves havia dito que a Lei Geral da
Microempresa, da maneira como estava sendo colocada, iria trazer
mais problemas para o microempresário que solução.

No entanto, nós, de Minas, estamos dispostos a gerar o crédito de
ICMS, mas precisamos da autorização do governo federal. Do jeito
que a lei foi aprovada, não é permitido o aproveitamento do crédito da
microempresa. A lei estadual - mesmo que eu queira, como Deputado
Estadual, emendar um projeto do governo aqui, não posso fazê-lo -
não pode mudar uma lei federal. O nosso Congresso Nacional, o
nosso Senado Federal e o Presidente Lula precisam acordar para
isso. Não se pode fazer uma propaganda como a que foi feita e,
depois, inviabilizar a vida do pequeno e do microempresário.

Esse é um problema extremamente sério, Sr. Presidente, e é duro
dizer uma coisa aqui. Às vezes, falamos: “Vou levar esse problema lá,
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eles irão pensar e estudar”. Se demorar, as empresas irão falir,
fecharão suas portas, e as pessoas ficarão desempregadas,
aumentando o grupo dos marginalizados, ou terão de partir para a
informalidade, indo trabalhar como clandestinas, criminosas. É
trabalhador tornando-se criminoso! É isso o que me preocupa; é esse
que deve ser o ponto principal do debate.

O que temos de fazer para que a microempresa não seja
inviabilizada por um projeto de lei? Na verdade, esse projeto teve um
lado positivo - não direi que a Lei Geral da Microempresa não tem
nada de bom, porque tem. Porém ela não teve esse cuidado de
pensar nos industriários pequenos, que precisam gerar um crédito
presumido; caso contrário, não entram no mercado.

É essa a minha preocupação, Sr. Presidente. Antes de encerrar
minha fala, quero dizer a V. Exa. que devemos fazer uma
manifestação no Congresso Nacional, fazer um apelo veemente ao
Presidente Lula, para que reveja com urgência a Lei Geral da
Microempresa, permitindo a cada Estado da Federação decidir se
autoriza o crédito presumido. O Secretário de Fazenda me disse
claramente que, se o governo federal assim o fizesse, amanhã o
Governador editaria um decreto autorizando esse crédito presumido
para a microempresa. O Estado sabe que a arrecadação de ICMS
diminuirá, mas isso será melhor que quebrar as microempresas.

Esse deve ser o centro do nosso debate. Presidente Inácio Franco,
por sua vivência como empresário, por sua experiência e liderança
como homem público, Prefeito competente de Pará de Minas, peço
que lidere um movimento nesta Casa, juntamente a nós. Não tenho
dúvida de que contaremos com o apoio de todos. O Deputado Carlin e
a Bancada do PT se somarão a nós. Não podemos assistir à
microempresa quebrar, falir, e não fazer nada.

Sendo assim, Sr. Presidente, diante desses fatos, deixo esse
requerimento em suas mãos para ser assinado por todos e
encaminhado ao Congresso Nacional e ao Presidente Lula, como
apelo, para que o Conselho Nacional de Secretários de Fazenda -
Confaz - possa, em caráter de urgência, autorizar o governo do
Estado a oferecer o chamado crédito presumido. Dessa forma, a
microempresa poderá oferecer esse crédito na nota fiscal ao
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supermercado, ao atacadista, enfim, a quem compra o seu produto.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Peço ao Deputado que formalize o seu
requerimento.

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 1.291 e 1.292/2007, da Comissão de Política
Agropecuária, e 1.293 e 1.294/2007, 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
Saúde - aprovação, na 25ª Reunião Ordinária, em 10/10/2007, do
Requerimento nº 1.237/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva;
Educação - aprovação, na 27ª Reunião Ordinária, em 10/10/2007, do
Projeto de Lei nº 1.450/2007, do Deputado Roberto Carvalho, e dos
Requerimentos nºs 1.223 a 1.225 e 1.236/2007, do Deputado Weliton
Prado; Turismo - aprovação, na 19ª Reunião Ordinária, em
10/10/2007, do Projeto de Lei nº 1.473/2007, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, e dos Requerimentos nºs 1.234/2007, do Deputado
Doutor Viana, e 1.235/2007, do Deputado Jayro Lessa; de Direitos
Humanos - aprovação, na 28ª Reunião Ordinária, em 11/10/2007, do
Requerimento nº 1.240/2007, da Comissão do Trabalho; e de
Participação Popular - aprovação, na 10ª Reunião Extraordinária, em
10/10/2007, das Propostas de Ação Legislativa nºs 2, 4, 5, 7 a 9, 11,
13 a 20, 22, 26, a 28/2007 e rejeição das Propostas de Ação
Legislativa nºs 3, 6, 10, 12, 21 e 23 a 25/2007 (Ciente. Publique-se.).
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Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos

do inciso VII do art. 232 c/c o art. 140 do Regimento Interno,
requerimentos do Deputado Weliton Prado (2), solicitando que os
Projetos de Lei nºs 617 e 1.160/2007 sejam encaminhados às
comissões seguintes a que foram distribuídos, uma vez que a
Comissão de Educação perdeu o prazo para emitir seu parecer; e, nos
termos do inciso VII do art. 232 c/c o art. 141 do Regimento Interno,
requerimento do Deputado Weliton Prado, solicitando a inclusão em
ordem do dia do Projeto de Lei nº 100/2007.

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 15, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 62ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/10/2007

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Suspensão e reabertura da reunião -
Chamada para recomposição de quórum; existência de número
regimental para a continuação dos trabalhos - Votação de
Proposições: Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar
nº 27/2007; requerimento do Deputado Sebastião Helvécio;
deferimento; requerimento do Deputado Ademir Lucas; deferimento;
requerimento do Deputado Irani Barbosa; discurso do Deputado Irani
Barbosa; aprovação do requerimento; discursos dos Deputados
Sargento Rodrigues e Antônio Júlio, da Deputada Elisa Costa, dos
Deputados Doutor Viana, Domingos Sávio, Vanderlei Miranda,
Wander Borges, Dalmo Ribeiro Silva e Neider Moreira, da Deputada
Maria Lúcia Mendonça e dos Deputados Dinis Pinheiro, Luiz Tadeu
Leite, Célio Moreira e Paulo Cesar; questão de ordem; chamada para
recomposição de quórum; existência de número regimental para
continuação dos trabalhos; questão de ordem; requerimento do
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Deputado Ademir Lucas; deferimento; leitura do Substitutivo nº 2;
questão de ordem; votação nominal do Substitutivo nº 2, salvo
emendas e destaque; rejeição; votação nominal do Substitutivo nº 1,
salvo emendas e destaque; aprovação; prejudicialidade da Emenda nº
15; votação nominal das Emendas nºs 1 a 6; aprovação; votação
nominal das Emendas nºs 8 a 14 e 16, salvo destaque; rejeição;
votação nominal da Emenda nº 7; discurso do Deputado Sargento
Rodrigues; rejeição - Encerramento.

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

- Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Almir Paraca -
Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Júlio - Arlen Santiago -
Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Chico
Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito
Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor
Rinaldo - 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 - Rosângela Reis - Ruy
Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter
Tosta - Wander Borges - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 9h15min, a

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

1ª Parte
Ata

- O Deputado Lafayette de Andrada, 2º-Secretário “ad hoc”, procede
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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.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 35

minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
da matéria constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Tendo em

vista a importância da matéria constante na pauta, solicito ao Sr.
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a
recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Getúlio Neiva) - (- Faz a chamada.).
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 47 Deputados.

Portanto, há quórum para a continuação dos trabalhos.
Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Votação, 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
concluiu pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo
nº 1, que apresentou. A Comissão de Administração Pública opinou
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão
de Justiça, com as Emendas nºs 1 a 6, que apresentou. A Comissão
de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma
do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com as Emendas nºs 1 a
6, da Comissão de Administração Pública. Emendado em Plenário,
voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina
pela rejeição do Substitutivo nº 2 e das Emendas nºs 7 a 14 e 16,
ficando a Emenda nº 15 prejudicada com a aprovação do Substitutivo
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nº 1, da Comissão de Justiça. A Presidência vai submeter a matéria a
votação pelo processo nominal, de conformidade com o art. 260,
inciso I, combinado com os arts. 192 e 255, do Regimento Interno. 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. Vem à Mesa
requerimento do Deputado Sebastião Helvécio solicitando a votação
destacada da Emenda nº 7. A Presidência defere o requerimento de
conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno.
Vem à Mesa requerimento do Deputado Ademir Lucas solicitando a
votação destacada da Emenda nº 13. A Presidência defere o
requerimento de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do
Regimento Interno. Vem à Mesa requerimento do Deputado Irani
Barbosa solicitando a inversão na preferência de votação, de modo
que o Substitutivo nº 2 seja apreciado em 1º lugar. Com a palavra,
para encaminhar a votação, o Deputado Irani Barbosa.

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, encaminhei a esta Casa,
como emenda de 2° turno, um substitutivo para que p udéssemos
estender o tão sonhado benefício atendido pelo Governador Aécio
Neves. No art. 10 do projeto de lei fica vedada a possibilidade de
dispensa imotivada dos servidores de que trata a alínea “a” do § 1° do
art. 10 da Lei n° 10.254, de 1990, admitidos até 31 /12/2006 e em
exercício na data da publicação desta lei, salvo nas hipóteses
previstas na Lei n° 10.254, de 1990. Acrescentei a esse artigo um
parágrafo único: aplica-se o “caput” deste artigo aos servidores que se
encontrarem, na data da publicação desta lei, na situação prevista no
art. 4° da Lei n° 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.

Sr. Presidente, o que pretendemos nada mais é do que estender o
benefício a todos os outros servidores do Estado que se encontram na
mesma situação, que não têm possibilidade de se aposentar, que não
dispõem de atendimento hospitalar e, principalmente, que não têm
nenhuma garantia quando, na data de sua aposentadoria,
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necessitarem do reconhecimento do Estado de Minas Gerais. Ainda
ficam de fora, porque essa lei beneficia aqueles que estão no
exercício do trabalho, os que, durante o ano passado, foram
relegados, ou por perseguição política, ou simplesmente porque não
satisfaziam aos anseios pessoais de quem os contratava, ou porque
era escolha pessoal.

O governo atende 98 mil servidores, mas garanto a V. Exa. que há
um número maior que esse de servidores que não estão no exercício
do cargo, mas que se sacrificaram a vida inteira pelo Estado de Minas
Gerais. É o que nós pretendemos junto com o que o governo chama
de enfrentamento, mas que eu chamaria de defesa dos direitos
daqueles que nem sequer foram lembrados na hora de se compor um
pacote para atender aos interesses do Estado e não ao dos
servidores. Não estamos absolutamente em confronto com o
Governador Aécio Neves, porque faço parte da sua base de apoio.
Mas acho que a omissão, neste momento, é pior que tudo. Não troco
a minha indignação, não troco a minha decisão por uma ponte ou por
um mata-burro. Quero justiça para os servidores que ficaram de fora
desse projeto. Somente isso, Sr. Presidente, nada mais do que isso.

Ontem, numa entrevista, quando me perguntaram se a minha
emenda era inconstitucional, disse que era tão inconstitucional quanto
o projeto. Temos de entender que, em Minas Gerais, o tratamento
dado aos desiguais é muito mais desigual do que se imagina. Que
Deus proteja todos os Deputados nessa votação. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Com a palavra, para encaminhar a votação do
projeto, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Deputados e
Deputadas, público que nos acompanha das galerias e por meio da
TV Assembléia, mantemos a nossa coerência desde o primeiro
momento em que esse projeto chegou a esta Casa. O Governador
está de parabéns por ter tomado a iniciativa de enviar a esta Casa o
Projeto de Lei Complementar nº 27, no que se refere a dar segurança
jurídica necessária aos 98 mil servidores do Estado. Se alguém errou,
esse erro foi cometido reiteradas vezes pelo Estado.
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Sr. Presidente, Deputados e Deputadas, lembro-me de que, quando
aqui cheguei, de 1999 a 2002, por iniciativa da ex-Deputada Elbe
Brandão, hoje Secretária, foi criada uma comissão especial da qual
fazíamos parte. Durante 60 dias, fizemos o levantamento da situação
dos chamados designados, em especial da educação. Fizemos esse
levantamento após ouvir várias autoridades. Em um dos plenarinhos
desta Casa, tivemos oportunidade de ouvir o ilustre Prof. Paulo Neves
de Carvalho dizer várias vezes que o texto frio da lei não poderia
sobrepor-se à questão social. A Constituição Federal também traz
essa questão.

É necessário dizer que o Projeto de Lei Complementar nº 27 tem
como objetivo principal amparar 98 mil servidores - em sua maioria
absoluta, chefes de família, pessoas que sustentam suas casas, seus
filhos -, certamente protegê-los e dar-lhes segurança jurídica. O mérito
do projeto, portanto, é indiscutível pelo seu alcance social. Desde o
primeiro momento, o nosso posicionamento e o de toda a Bancada do
PDT, tenho certeza - não tive autorização do nosso Líder, Deputado
Sebastião Helvécio, mas conversei com os demais colegas - são
favoráveis à aprovação desse projeto.

Eu gostaria de dizer aos demais colegas Deputados que neste
projeto, excetuando a questão do mérito, que ampara os servidores
designados da educação, uma parte precisa ser alterada. Disse isso
desde que o projeto chegou à Comissão de Constituição e Justiça.
Apresentamos a primeira emenda a este projeto apesar de ter
recebido o número 7. Chamamos a atenção e pedimos a
compreensão dos demais colegas, Deputadas e Deputados, para a
Emenda nº 7, porque o art. 40 da Constituição Federal é muito claro
em relação ao regime de previdência. (- Lê:) “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, dos pensionistas, observados critérios que preservem o
equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo”.

O § 20 do art. 40 diz: “Fica vedada a existência de mais de um
regime próprio de previdência social para os servidores titulares de
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cargos efetivos e de mais de uma unidade gestora do respectivo
regime em cada ente estatal, ressalvado o disposto no art. 142, § 3º,
X”. Ou seja, a princípio o projeto atende perfeitamente ao primeiro
comando do art. 40 e parte do § 20, mas faz uma ressalva.
Inicialmente, o projeto está correto. Uma única unidade gestora
deveria tratar desse assunto no ente federado Estado de Minas
Gerais. Entretanto, o art. 42, traz outra questão. (- Lê:) ”Os membros
das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares,
instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são
militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. § 1º:
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 a lei
estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso
X”.

Repetirei resumidamente o que é a Emenda nº 7 e por que as Sras.
Deputadas e os Srs. Deputados devem aprová-la para que o texto do
projeto não fira gritantemente a Constituição Federal: “...cabendo a lei
estadual específica dispor sobre as matérias”. Portanto, os direitos, as
prerrogativas, as garantias, a admissão, a promoção, a aposentadoria,
a previdência dos militares devem ser tratados em lei específica e não
em um único projeto como está previsto no Projeto de Lei
Complementar nº 27. Isso é muito claro. Os militares, por imposição
da Constituição da República, devem ser tratados por lei estadual
específica e não por essa matéria. Disse isso nas Comissões de
Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização. Disse ao
Deputado Mauri Torres, Líder de Governo, que faríamos o
encaminhamento apenas para manter a coerência que tivemos desde
o primeiro momento. Em que pesem os avanços obtidos no projeto na
Comissão de Constituição e Justiça e na de Administração Pública,
nossa posição primeira, primeiríssima, é a de que aprovaremos a
Emenda nº 7, tendo em vista o comando maior da Constituição. Esse
assunto de previdência, no caso dos militares, não pode ser tratado
em um único projeto, em uma única lei. Esse projeto deveria tratar
única e exclusivamente do Ipsemg, dos servidores civis efetivos e,
obviamente, encampando os designados. Hoje, cumprimentamos o
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Governador Aécio Neves pela belíssima iniciativa, que certamente
terá todo o apoio desta Casa.

O nosso entendimento é o que respondi a uma jornalista de um
jornal carioca ao ser perguntado se esse projeto era do trem da
alegria: “Moça, esse projeto é o trem da esperança, da coragem e da
firmeza de quem é administrador público para enfrentar de perto o
problema, e não jogá-lo atrás da porta ou debaixo do tapete”. Portanto
o nosso posicionamento é aprovar, sim, o Projeto de Lei
Complementar nº 27, com a ressalva prevista na Emenda nº 7. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.
Deputadas, hoje relembro o início do governo Itamar Franco, quando
também tivemos a ousadia e a coragem de tentar resolver o
problemas dos funcionários designados no Estado de Minas Gerais,
principalmente os da educação. Pensava na aprovação da Proposta
de Emenda à Constituição nº 49, quando tivemos as mesmas
dificuldades com alguns que alegavam inconstitucionalidade. Não
conseguimos avançar na educação. Não sei o que acontece, mas,
todas as vezes em que vamos tratar de benefício para a educação,
temos problemas e barreiras. Às vezes, há barreiras na própria
Secretaria de Educação, portanto precisamos de coragem para
enfrentar essa questão dos designados.

Espero que essa coragem do Governador Aécio Neves não seja
traduzida, em um prazo muito curto, em frustração para todas essas
pessoas que aguardam esse dado. Dizem que o Governador precisa
do projeto de lei aprovado para ter uma certidão negativa junto ao
INSS, a fim de fazer um empréstimo de R$2.000.000.000,00 ou
US$1.200.000.000,00. Quero saber - digo a todos vocês que talvez
não entendam o que digo - se o Governador cumprirá essa lei depois
da emissão da certidão; quero saber se não haverá frustração de
todos que aqui estão quando ele mesmo, o governo do Estado,
declarar a lei inconstitucional. É essa a minha preocupação e é isso
que tenho discutido nas comissões. Deveríamos, Sr. Presidente,
apresentar uma emenda dando prazo ao governo para que efetive
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esse projeto de lei e realmente traduza a esperança deste povo que
aqui está.

Ontem dizia que estava preocupado, pois não vi manifestação das
associações representativas das pessoas que estão sendo
beneficiadas. Hoje, felizmente, a Assembléia foi tomada por esses
servidores, que merecem o respeito do Estado. Não sei, Deputado
Lafayette de Andrada, se essa seria a melhor forma de resolver esse
problema, que deve ser solucionado. Já tentei e paguei caro. Fui
manchete de jornal - isso hoje não acontece -, durante 40 dias, porque
estaria fazendo o trem da alegria da educação. Tentei avançar de
todas as formas, mas gente da própria educação não o permitiu
quando apresentamos a Proposta de Emenda à Constituição nº 40 e
quando aqueles funcionários que estavam na mesma situação dos
designados foram enquadrados na legislação, ou seja, o pessoal da
função pública. Não conseguimos avançar na educação, e este é um
momento importante. Só peço ao Governador do Estado que não
frustre essas pessoas, que faça realmente o que está sendo proposto
aqui: efetivar esse pessoal e dar-lhes garantias. Espero que o nosso
Governador não frustre essas pessoas; que elas não se sintam
enganadas, pois não há dor maior que a da frustração. Portanto voto
favoravelmente ao projeto, porque já lutei para resolver essa situação.

Poderíamos tentar resolver isso de outra forma, mas esse foi o
caminho encontrado pelo Governador Aécio Neves. É um caminho
perigoso, mas espero, volto a repetir, que ele não frustre as pessoas,
principalmente as que vieram aqui, depois da aprovação, da sanção e
da emissão da certidão pelo Ministério da Previdência e da Ação
Social, o que é outro absurdo. Estão ligando para esse Ministério.
Quero saber quem emitiu essa norma interna do Ministério exigindo
que o Estado tomasse essa providência. Isso aconteceu em boa hora,
pois alertou o Estado para resolver o problema dos designados.
Espero, repito, que isso não se traduza em decepções e em
enganações.

Depois da emissão da certidão, o Estado tem que defender esses
funcionários quando alguém apresentar um pedido de
inconstitucionalidade. O Estado tem que ser ágil na efetivação dessas
pessoas, nas providências, para que essa frustração não cresça e
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para que as pessoas da educação não se desapontem, pois elas
merecem todo o nosso respeito. Infelizmente não há respeito para
com a educação. Na Secretaria de Educação, há pessoas que
deveriam trabalhar pela educação e para a educação, mas fazem
justamente o contrário. Quando queremos criar alguns benefícios e
vantagens para esse pessoal, a primeira barreira que encontramos
está na própria Secretaria de Educação.

Essa votação é importante para resolver os problemas pelos quais
tanto lutamos. Volto a repetir: não queremos que essa votação se
torne uma frustração para as 98 mil pessoas que terão esse benefício.
Essa é a minha preocupação, e esse é um apelo que faço ao
Governador Aécio Neves, que nos deve estar ouvindo, assim como o
Secretário e todo o pessoal do governo. Queremos que isso não seja
uma enganação, mas uma posição do governo não só para ter uma
certidão negativa, mas para resolver definitivamente essa questão que
aflige todos nós.

Faço um apelo ao Sr. Governador para que não deixe de lado esse
projeto que votamos hoje, tão importante para resolver as
desigualdades e as injustiças; que o projeto não se transforme em
frustração nem para os que seriam enquadrados nem para todos nós.
Votamos favoravelmente. Essa é a nossa mensagem.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, a
Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.
Deputadas, cumprimento, com muito carinho, todos os nossos
convidados presentes neste Plenário, especialmente os lutadores da
educação, que, com certeza, dedicaram-se a essa causa pela vida
inteira. Deixamos-lhes um abraço em nome da Bancada do PT e do
PCdoB.

Inicialmente quero dizer a todos que o voto do PT e do PCdoB é
favorável a esse projeto, em primeiro lugar em razão do nosso
compromisso com a educação, especialmente com a educação de
qualidade, com os servidores que dedicaram a vida às escolas, junto à
comunidade, aos alunos e aos estudantes. Abnegação e dedicação.
Quem trabalha na educação trabalha muito além da remuneração;
trabalha com a alma, com o coração e com a dedicação, pois é uma
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política pública a serviço da pessoa humana, do presente e do futuro.
Sem conhecimento e educação, não há presente nem futuro em um
país.

Ao longo do tempo, o Estado vem-se servindo do trabalho eficiente e
abnegado dos designados, porque, durante muitos anos, deixou de
realizar concursos públicos para oferecer-lhes novas oportunidades. E
hoje deparamos com um problema social enorme, que tem de ser
resolvido. Há 98 mil designados na educação em Minas Gerais
carecendo do direito fundamental à aposentadoria, que é tão básico
quanto alimentação e moradia. Quase 25 mil deles já estão em
condições de se aposentar, mas não podem. Chegar a 25 ou 30 anos
de trabalho sem a menor possibilidade de se aposentar é algo
dramático e inaceitável. É, portanto, fundamental apresentarmos
proposta de resgate desse direito para todos os designados em Minas
Gerais. Que sejam todos incorporados ao serviço público com as
garantias que o Estado deve oferecer a seus servidores. Devemos, no
entanto, ter responsabilidade para com o processo. Cabe-nos fazer o
mesmo alerta que fez o Deputado Antônio Júlio. Cabe-nos assumir a
responsabilidade.

É fato o que vocês estão acompanhando pela imprensa. O Estado
de Minas Gerais deve quase R$10.000.000.000,00 ao INSS, porque,
ao longo de vários governos, não se resgatou o débito. O governo
federal tem cobrado dos Estados o saneamento da dívida pública
para, então, oferecer novos empréstimos. Essa exigência também é
feita aos Municípios. Se ele não tem capacidade de endividamento, se
não pode mais assumir financiamentos, se sua dívida está além de
sua capacidade, tem de saldar sua dívida. Sempre nos orientou o
princípio de que a luta faz a lei. Vocês estão aqui lutando por seus
direitos.

O acordo feito - que é justo - é de que o governo estadual saneará
sua dívida para com o governo federal. Vários encontros já
aconteceram para se acertar o débito. E, para tanto, o Governador
Aécio Neves selou com o Presidente Lula o compromisso de trazer
para o serviço público os designados do Estado, atendendo, assim, a
um direito social básico do servidor mineiro. Com toda a sinceridade,
desejo que essa solução, apesar de frágil, seja definitiva para todos os
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servidores, servidoras, designados e designadas de Minas Gerais. O
Estado criou o problema e não o resolveu. Que agora o solucione
definitivamente.

Estamos falando de expectativas positivas, de resgate de direitos
sociais e de esperança, sobretudo para aquelas pessoas que
dedicaram seu trabalho ao Estado de Minas Gerais.

Nosso desejo é que essa legislação seja para valer, seja definitiva.
Não podemos permitir que seja derrubada em alguns meses por uma
ação na Justiça ou no Supremo Tribunal. O Estado, acertando essa
legislação com a concordância da Assembléia Legislativa, poderá
garantir a proteção social aos designados de Minas Gerais, fazendo
justiça a todos. Estamos falando de justiça. Por isso, estamos
fechando essa nossa avaliação.

Em nome do PT, na defesa da educação de qualidade que deve
permear a vida das pessoas, vamos defendê-los, pois quem se
dedicou à educação, com certeza, dedicou-se à vida de sua família e
à vida de uma comunidade. Que essa lei seja para valer. Votamos por
isso. Parabéns, designados.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Doutor Viana.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
imprensa, funcionários da Casa, telespectadores da TV Assembléia,
meus queridos designados presentes, eu também não poderia furtar-
me a comparecer aqui para dar uma palavra de ânimo e de crédito a
todos. Vimos acompanhando essa caminhada desde o início. A
seriedade com que o Governador Aécio Neves está tratando o
assunto muito nos tranqüiliza. Não acredito que ele, depois de
suspender o concurso público realizado no governo Itamar para
buscar uma solução para o problema, iria hoje faltar com todos. Não
quero nem pensar em acreditar nisso. Seria um desastre para Minas
Gerais, que recuperou a credibilidade nacional e internacional com o
Governador Aécio Neves. Ele conseguiu equilibrar as contas do
Estado, corrigiu as distorções que vinham acontecendo há muitos
anos em relação a pagamentos de funcionários. Havia uma categoria
que recebia antes, outra no meio e outra no final do mês. Hoje todos
recebem no mesmo dia. O Governador trata com seriedade todos os
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problemas relacionados ao nosso Estado, jamais colocaria em xeque
a confiança de todos na solução de um problema crônico. Não é culpa
dele, pois o problema aconteceu há muito tempo atrás. Mas o Estado
deve corrigi-lo. O momento é este, é agora. Quero dizer-lhes que o
sentimento deste Deputado, o sentimento de todos os Deputados da
Casa, é favorável à solução desse problema. Esse trabalho tem muita
história. Há muitas pessoas envolvidas. Não se pode brincar com uma
coisa tão séria.

Quero prestar uma homenagem a nossa querida Joana D’Arc, brava
mulher mineira, que não tem muito físico, mas tem muita coragem. Ela
pegou essa bandeira desde o início e levou essa representação ao
Governador e o sensibilizou naquele momento.

Quero também homenagear a Federação de Associações de Pais
de Alunos das Escolas Públicas do Estado de Minas Gerais, presidida
por Mário de Assis, que está entre vocês, outro bravo lutador em prol
dessa bandeira. Seria ingrato se não me lembrasse de um ex-
Deputado Estadual, que, durante todo o seu tempo nesta Casa,
também trabalhou com firmeza em favor dessa bandeira. Estou me
referindo ao nosso companheiro Paulo Piau, hoje Deputado Federal,
amigo e defensor de vocês.

Por toda essa luta e pelo trabalho realizado pelos demais colegas da
Casa, tenho a certeza de que o Governador não quer usar de
subterfúgio para resolver os problemas “A” ou “B”, mas deseja
solucionar definitivamente essa injustiça cometida contra vocês. Se o
Estado obriga qualquer patrão a pagar as obrigações trabalhistas
devidas a qualquer funcionário, a qualquer trabalhador, ele também
tem a obrigação de pagar essas obrigações a seus servidores; não
pode apenas ordenar que os outros façam isso. Esse é o desejo do
Governador. É isso que desejamos votar aqui, ou seja, fazer justiça a
todos vocês.

O Governador quer legalizar essa situação. O processo foi tão
demorado porque desejávamos solucionar o problema da melhor
maneira possível. Ainda há algumas interrogações, mas, com
determinação e vontade política, tenho certeza de que acabaremos
com mais essa injustiça que o Estado patrão tem cometido com um
grande número de funcionários, isto é, os contratados, os designados.
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Sr. Presidente, queridos colegas Deputados, estou muito confiante.
Estou acostumado com essas bandeiras difíceis; algumas são
realmente mais difíceis. Lutamos em prol de uma bandeira de outro
grupo de funcionários, ou seja, os da extinta MinasCaixa, que quebrou
não por incompetência de seus funcionários - que eram excelentes e
continuam sendo funcionários públicos -, mas por erros cometidos por
outras pessoas e até pelo próprio Estado. Nesse caso, os funcionários
pagaram o pato.

Não é justo que isso aconteça com vocês após 20, 25 ou 30 anos de
serviço prestados ao Estado. Não é justo que o Estado pratique contra
vocês um ato cruel desses, isto é, deixar que vocês fiquem com uma
mão na frente e outra atrás, sem direito a nada. O mínimo que o
Estado deve assegurar é a aposentadoria de quem tanto fez por ele,
de quem tanto se dedicou a ele, mas que hoje não tem condições de
saúde para trabalhar. O Estado não pode praticar essa injustiça
porque agravará um pecado que vem cometendo. Ele tem tempo de
pedir-lhes perdão e corrigir essa falha.

Hoje estamos cumprindo um dever de homens eleitos pelo povo
para representá-lo aqui e votar em favor de projetos que o beneficiem.
Tenho a certeza de que todos os Deputados votarão hoje e quantas
vezes forem precisas o Projeto de Lei Complementar nº 27, do
Governador, o qual corrigirá uma injustiça que estava sendo cometida
contra vocês. Tenham a certeza de que todos estaremos aqui não
para fazermos alguma representação, mas para atuarmos dignamente
e de forma cristã, a fim de corrigir uma injustiça que o Estado cometeu
ao longo de tantos anos e que o atual Governador, compromissado
com o povo e com o Estado de Minas Gerais, com o apoio desta
Casa, busca resolver definitivamente.

Sr. Presidente, devemos acreditar e louvar esse trabalho. A
sensibilidade de todos nós é palpável, concreta e real. Nós, com o
espírito cristão de estarmos cumprindo nossa missão de homens
públicos, trabalharemos com o maior carinho e com o maior respeito
por cada um de vocês aqui presentes e por aqueles que não puderam
comparecer, mas que estão em todo esse grande Estado das nossas
Minas Gerais. Peço a Deus que nos abençoe, como a todos vocês.
Obrigado.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, servidoras e servidores que nos acompanham nesta Casa
do povo mineiro, sejam bem-vindos. Esta é a Casa de todos vocês
que testemunham, nesta manhã, um momento histórico, momento em
que nos preparamos para, por meio da votação soberana do Plenário
da Assembléia Legislativa, dar um apoio unânime a essa iniciativa
histórica do Governador Aécio Neves, que vem não apenas resgatar a
dignidade e o respeito, mas também fazer justiça e estabelecer de fato
o tratamento adequado a milhares de servidores e servidoras públicas
do Estado.

Somos testemunhas e participamos da angústia que muitos de
vocês sentiram no início do primeiro mandato do Governador. Muitos
viram, por pouco, a possibilidade de simplesmente serem desligados
do Estado após décadas de serviços prestados e dedicação, sem
absolutamente verem nenhum dos seus direitos respeitados. Já
naquele momento o problema chamava a atenção de todos nós.
Lembro-me de que, em uma manhã, em Divinópolis, no gabinete em
que atendo às segundas-feiras, chegaram dezenas de senhoras,
avós, mães, trabalhadoras, serventes escolares e professoras, em
situação de desespero, pedindo que olhássemos com carinho e com
respeito a situação por que passavam, a possibilidade de verem seus
esforços de décadas serem simplesmente jogados fora.

Lembro-me de uma manifestação dos servidores - provavelmente
muitos de vocês ou participaram ou tomaram conhecimento - na porta
do Palácio da Liberdade, no início do primeiro mandato do
Governador Aécio Neves. Destaco a luta de vocês e, ao mesmo
tempo, a sensibilidade do Governador que, em momento algum, virou
as costas ou ignorou o problema. Ele procurou, de forma persistente,
buscando também o aconselhamento da sua assessoria jurídica,
encontrar o mecanismo adequado, a fim de fazer justiça e respeitar os
direitos do trabalhador e da trabalhadora que se dedicaram por anos e
anos ao povo mineiro e à educação de um modo especial, também
alcançando servidores de outras áreas, mas principalmente os da
área da educação, para que sejam tratados de forma digna, com



691

perspectiva de aposentadoria.
No início desta reunião, vi uma senhora com um rosário na mão,

acompanhando a votação, como quem deposita não apenas a sua
esperança, mas também a fé no Parlamento mineiro. Nós
depositamos a nossa esperança e confiança no Governador Aécio
Neves. Ao encaminhar esse projeto à Assembléia Legislativa, o
Governador tomou uma atitude corajosa. Alguns passaram por esta
tribuna e deixaram algumas indagações. Uma delas desejo rebater de
pronto. Questionavam se o Governador cumprirá a lei e quando será
efetivada. A lei diz textualmente que, a partir da sua promulgação, o
projeto passa a ser lei, que será cumprida pelo Governador Aécio
Neves, homem sério, que enviou a proposta a esta Casa com o
propósito de sanar essa injustiça.

Outras interrogações são colocadas. Alguém poderá argüir a
inconstitucionalidade. Ora, vivemos num ambiente democrático, num
País livre. Nenhuma pessoa pode, em sã consciência, dizer que
ninguém vai contestar essa lei. Alguém poderá fazê-lo. Mas o
Governador está encaminhando a esta Casa, a Assembléia é
soberana para os mineiros, ela haverá de votar e o Governador
haverá de cumprir. Se alguém contestar, o Supremo Tribunal Federal,
que é a Corte maior do País, terá de analisar o projeto, cabendo a ele
decidir também o que será feito da vida de quase 100 mil pessoas que
precisam ter o direito sagrado à aposentadoria. Isso é um princípio
constitucional também. O STF até poderá dizer: “Não, relegue ao
descaso essas 100 mil pessoas”. Não tenho dúvidas de que o STF
haverá de compreender que a alternativa legal e correta é o Estado
garantir o direito fundamental de uma pessoa de trabalhar e de ser
respeitada, como as serventes escolares, as professoras, os auxiliares
de serviço, para terem sua aposentadoria garantida pelo Estado de
Minas Gerais. O Governador Aécio Neves não está remetendo a
aposentadoria dos senhores e das senhoras para ser garantida pelo
INSS ou pelo Governo Federal. Não, está deixando claro que o
governo de Minas pagará a aposentadoria de cada um de vocês. Não
vejo, portanto, inconstitucionalidade alguma nisso, Sr. Presidente.

Quero destacar também que, por decisão dos meus pares, tive o
privilégio de ser o relator desse projeto na Comissão de Administração
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Pública. Como tal, debruçamo-nos obviamente sobre várias sugestões
dos colegas Deputados, que nos ajudaram a aprimorar o projeto.
Mantivemos dois fundamentos básicos que o Governador procurou
assegurar ao encaminhar o projeto a esta Casa. O primeiro é que seja
garantido o emprego de cada um de vocês, que possam ter a
tranqüilidade de permanecer trabalhando, a não ser por justa causa. E
isso alcança qualquer servidor. Mas estamos tratando aqui com
trabalhadoras e trabalhadores sérios, corretos que, ao longo de
décadas, vêm cumprindo seus deveres e vão continuar a fazê-lo.
Diante dessas circunstâncias, terão seus empregos garantidos e a
perspectiva de aposentadoria. Esse princípio fundamental está
absolutamente garantido no Substitutivo nº 1.

O outro princípio, que assegura a criação de um conselho gestor
para a previdência do Estado, também foi garantido. Porém, tivemos o
cuidado de acolher sugestões de vários colegas parlamentares e de
associações de servidores públicos. Houve uma audiência pública
proposta pelo Deputado Sargento Rodrigues. Recebemos sugestões
feitas por ele e por outros. E, por meio de seis emendas que constam
no nosso parecer junto ao Substitutivo nº 1, que foram aprovadas na
Comissão e receberam parecer pela aprovação neste Plenário,
estabelecemos uma série de garantias. O Deputado Sargento
Rodrigues manifestou sua preocupação e o fez desde o primeiro dia
de tramitação desse projeto. As principais preocupações foram
sanadas com essas emendas. Embora tenham sido do relator, essas
emendas alcançam o sentimento de vários colegas. E quero fazer
justiça nesse ponto. Não é apenas o pensamento do Deputado
Domingos Sávio, mas, eu diria, de praticamente a totalidade desta
Casa, com destaque para as ações do Deputado Sargento Rodrigues.
Além dele, a Deputada Maria Lúcia Mendonça apresentou sua
contribuição, o Deputado Dalmo Ribeiro deu várias contribuições, o
Deputado Antônio Júlio debateu o assunto, o Deputado André
Quintão, do PT, participou da audiência pública; perdoem-me, não vou
citar todos. Destaco apenas que não houve oposição ou base.
Construímos um consenso. Não foi possível incorporar ao projeto
algumas outras emendas.

No decorrer da votação - os senhores e as senhoras observarão
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isso -, algumas emendas tiveram parecer pela rejeição e outras, pela
aprovação. Mas o que quero destacar é que o Substitutivo nº 1 e as
seis emendas com parecer pela aprovação contemplam integralmente
todos os 98 mil servidores, garantindo absoluta autonomia do Instituto
de Previdência dos Servidores Militares. Ele não traz nenhum prejuízo
para o Instituto de Previdência dos Servidores Militares ou para os
servidores ativos, inativos, militares e civis. Todos os direitos foram
garantidos. Essas foram as nossas preocupações. O mesmo vale para
o Ipsemg e para o Iplemg.

Concluindo, Sr. Presidente, estou absolutamente convicto de que
vivemos um momento histórico em que o Governador Aécio Neves
teve coragem, espírito público e posição de grande estadista ao
mandar o projeto de lei. Coisa que outros não fizeram. A Assembléia
haverá de aprová-lo, para que a justiça seja feita. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Vanderlei Miranda.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, Deputados e
Deputadas, companheiros trabalhadores e servidores do nosso
Estado, profissionais da imprensa, telespectadores da TV Assembléia,
bom dia. Sr. Presidente, serei breve no meu pronunciamento, mas
quero começá-lo citando o seguinte texto bíblico: “Digno é o
trabalhador do seu salário”. Mas, em tempos de pós-modernidade,
podemos acrescentar que também o trabalhador é digno do respeito
do seu empregador, o trabalhador é digno de poder deitar e dormir
tranqüilo, sabendo que no dia seguinte terá garantido o seu espaço de
trabalho. Também está na Bíblia: “Ai daquele que sonega o direito do
trabalhador”. A bandeira de Minas traz, naquele triângulo histórico,
palavras em latim que, traduzidas, significam: liberdade, ainda que
tardia. O que vemos nesse projeto é a liberdade que terão quase 100
mil trabalhadores do nosso Estado, a partir da aprovação dessa lei,
pois poderão dormir tranqüilos por saberem que suas famílias estarão
garantidas pela estabilidade do trabalho que têm prestado ao nosso
Estado.

Li algumas faixas aqui e entre elas encontrei uma cartolina que traz
todo o Salmo 46: “Deus é nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem
presente no tempo da angústia”. Foi um tempo de angústia, que,
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graças a Deus, chega ao final. Chega ao final pelo menos a angústia
da insegurança de continuar ou não a exercer o trabalho. Mais do que
garantir emprego, esse projeto garante trabalho. Minha filha
Dominique é professora, mas não será contemplada com os
benefícios da lei, porque não está vinculada ao Estado.

Portanto, estou com a alma tranqüila sabendo que o meu voto não
legisla em causa própria, legisla a favor da causa de 100 mil famílias.

O Governador tem uma responsabilidade muito grande na
regularização dessa situação. Quero parabenizá-lo pela coragem de
ter enviado o projeto. Acredito que ele o fez com direito inegável e
inegociável, com a alma tranqüila. Quero dizer, respeitando meu Líder
de Bancada e não querendo usurpar o seu lugar de autoridade, que
eu e a Bancada do PMDB nesta Casa votamos pela aprovação do
projeto.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Wander Borges.

O Deputado Wander Borges - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
imprensa, senhoras e senhores, quando Prefeito da histórica Sabará,
deparamos, em 1997, com alguns funcionários contratados por anos a
fio e com alguns servidores chamados, à época, de função pública. O
que vi nesses anos é o Estado fazendo designações e contratações
sistematicamente, sem nunca ter sido contestado esse princípio, que
é princípio constitucional. Ora, isso ocorreu durante 20 anos. Se a
própria Constituição reza que não poderia haver contratados, por que
se deixou que uma situação como essa se estabelecesse por este
país afora? Nesse momento, podemos fazer um paralelo com as
famílias que estão alojadas ao longo da BR 381 e os órgãos
governamentais que as deixaram ocupar aquela faixa de domínio e
hoje querem tirá-las sem indenização. A situação existe e tem que ser
enfrentada da forma como está sendo enfrentada nesse Projeto de Lei
Complementar nº 27/2007.

Obviamente, entendemos que a lei é uso e costume. E o uso e o
costume estão definidos nesses servidores que têm 15, 20 ou 30 anos
de designação e, a cada ano, vão para as portas das escolas buscar
as suas vagas. É mais do que justo que esse exemplo de Minas
Gerais vá para o todo o País. O próprio Congresso Nacional, por meio
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de uma emenda à Constituição, deveria tomar uma decisão, assim
como foi feito na Constituição de 1988, para, definitivamente, resolver
o problema desses servidores. Afinal de contas, são 100 mil famílias
que não sabem para onde vão, a exemplo do que aconteceu com a
MGS, em que pessoas com 15 anos de serviço foram mandadas
embora porque não estavam em condições de fazer o concurso
público. Quero definir, sobretudo, o posicionamento do PSB.
Votaremos, com certeza absoluta, a favor do projeto. Talvez o maior
sentimento percebido hoje esteja representado à nossa direita, por
aquela senhora que, desde às 9h15min, não tira o terço da mão. Só
Deus sabe a esperança que reina no seu coração. Essa é a nossa
obrigação, o nosso papel. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,
Srs. Deputados, servidores designados do Estado, os quais, mais uma
vez, comparecem a esta galeria, na pessoa da Joana D’Arc Gontijo e
do Mário Assis, cumprimento todos os que vieram de longe, saíram de
casa, pela manhã, para participar desta reunião.

Com certeza, já assistimos a este retrato na galeria. Talvez a história
não me deixe ser traído pelo tempo. Neste momento, a minha
memória é exatamente a que inauguramos neste Plenário, quando da
grande tramitação da comissão especial em favor dos designados, da
Deputada Elbe Brandão. Aliás, tive a honra de ser o relator.
Discutimos marchas e contramarchas em favor de todos os que
sacrificaram a vida e a família por longos anos e que esperam, neste
momento, uma solução do governo.

É nesse compasso que vejo refletido, nos olhos de cada um dos
servidores e das servidoras, o importante momento da vida de cada
um de vocês. Esse projeto, de grande responsabilidade para Minas,
será aprovado e sancionado em homenagem a vocês, que tanto
lutaram em favor do nosso Estado. Neste momento maior, tenho a
satisfação e a alegria de dizer-lhes que realizamos todas as ações
possíveis. Chegamos a propor, para abrir a discussão, a Proposta de
Emenda à Constituição nº 2/2003 para que o governo,
independentemente de indenização, garantisse a previdência e, acima
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de tudo, o que vocês merecem: a permanência nos cargos que
ocupam. Este é o momento maior que vivemos.

Temos satisfação de dizer que, desde 1999, quando relator da
Emenda Constitucional nº 49, citada pelo Deputado Antônio Júlio,
sempre tínhamos o pensamento e o sentimento maior de saber como
retribuir aos nossos valorosos designados. Não obstante serem
designados, são valorosos servidores do Estado. Independentemente
de serem nomeados, construíram, na escola, na comunidade, na
cantina, em todos os meios da sua comunidade, a história da
educação deste Estado e dos Municípios.

Este é um momento ímpar, Sr. Presidente. Tenho certeza absoluta
de que, pela lucidez do nosso Governador e do Vice-Governador, que
tanto contribuem na elaboração desse projeto, teremos talvez na
próxima semana, um dos maiores projetos para sanar as nossas
dívidas com os servidores do Estado. Independentemente de qualquer
ação de inconstitucionalidade do Supremo, temos de olhar para a
frente e para o alto. Analisamos este projeto na Comissão de
Constituição e Justiça, cujo relator foi o ilustre Deputado Neider
Moreira e não encontramos vício de inconstitucionalidade nem de
ilegalidade. Trata-se da essência da constitucionalidade para garantir
o direito de todos.

Têm aqui, com certeza, o apoio de todos os senhores parlamentares
em razão da participação de um a um. Haveremos de votar e garantir
a todos os senhores que, com a sanção da lei complementar, em
nenhum momento o direito de vocês será questionado junto ao STF,
porque o projeto faz justiça e restabelece o direito de todos. Temos
certeza de que será acima de tudo o resgate de todos vocês. Um
abraço.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Neider Moreira.

O Deputado Neider Moreira - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, senhores servidores do Estado, telespectadores da TV
Assembléia, em primeiro lugar, gostaria de dizer que, desde o primeiro
momento, quando fui designado relator desse projeto na Comissão de
Constituição e Justiça pelo seu Presidente, Deputado Dalmo, tive a
noção exata da importância do Projeto de Lei Complementar nº 27. A
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partir desse momento, tive oportunidade de trabalhar diuturnamente
junto à Comissão de Constituição e Justiça, aos Consultores desta
Casa, às entidades representativas, aos servidores públicos, aos
militares do Estado e à Secretaria de Planejamento e Gestão, para
aprimorarmos o texto que viria a Plenário.

Na verdade, desde o primeiro momento, tivemos uma preocupação
muito grande com relação à preservação daqueles direitos que
estavam sendo concedidos às senhoras designadas, aos senhores
designados, que dedicaram a vida à educação no Estado de Minas
Gerais. Tivemos também uma preocupação muito grande com a
salvaguarda necessária à manutenção de duas instituições
tradicionais e fundamentais ao Estado de Minas Gerais: o Ipsemg e o
IPSM. Todos sabemos do alcance social dessas instituições no nosso
Estado, assim como do problema social gerado ao longo de décadas
para as senhoras designadas e os senhores designados.
Promovemos inúmeras reuniões com todas essas entidades
representativas, com o objetivo de evoluirmos para um texto mais
consistente, com mais segurança jurídica, antes de trazermos esse
texto a Plenário. Esse texto foi apresentado na forma do Substitutivo
nº 1 e será votado. Foi enriquecido com as Emendas de nºs 1 a 6,
elaboradas pela Comissão de Administração Pública desta egrégia
Casa.

Na verdade, na construção do texto, votaremos hoje, resgatando
todo o poder de diálogo, toda a tradição desta Casa, quanto a saber
ouvir, dialogar, atender às reivindicações e construir o texto possível e
necessário para dar segurança a todos vocês, volto a repetir, que
trabalham em prol da educação do Estado de Minas. Sabemos que a
educação é o fator transformador de uma sociedade. Sem a educação
não há progresso, não há desenvolvimento. Tenho certeza de que,
com a aprovação desse projeto, com o resgate das tradições desta
Casa, caminharemos rumo ao desenvolvimento, porque isso permitirá
ao governo do Estado um investimento significativo para obtenção de
maior geração de emprego e renda, e, fundamentalmente, de mais
respeito a todas as senhoras e todos os senhores.

Portanto, tenho certeza de que existe consenso nesta Casa hoje
pela aprovação do Projeto de Lei Complementar n° 29 . Falamos,
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neste momento, em nome da Bancada do PPS. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, a
Deputada Maria Lúcia Mendonça.

A Deputada Maria Lúcia Mendonça - Sr. Presidente, queridos
amigos e companheiros Deputados, minhas grandes amigas
Deputadas de bancada, que lutam por uma Minas Gerais muito
melhor, nossas companheiras Deputadas, imprensa, e todos vocês
que aqui se fazem presentes, meus companheiros de luta por uma
educação maior, sou educadora, sempre estive nas escolas e não
poderia silenciar-me, mesmo sabendo da ansiedade de todos nós
para que vocês hoje saiam daqui contemplados com a aprovação
unânime dos Deputados do Projeto de Lei Complementar n° 27. Mas
não me poderia calar. Sempre estive, como lhes disse, na escola: fui
Diretora, supervisora, professora, Secretária Municipal de Educação.
Fui também Prefeita da minha cidade, Cataguases. E hoje, pelo
reconhecimento do meu trabalho educacional, que é o mais
importante trabalho realizado no Estado, no Município, no País, estou
como Deputada Estadual. Logo que aqui cheguei, uma de minhas
primeiras iniciativas foi dirigir-me ao nosso Vice-Governador para
discutir a situação dos designados. Na minha região - sou da Zona da
Mata mineira -, tão logo ganhamos as eleições pelo voto de cada um
de vocês, fui procurada por vários designados da área da educação,
em especial por aqueles designados para o trabalho junto às cantinas
escolares e à limpeza. E os considero como os nossos maiores
educadores porque, muitas vezes, o professor não consegue, na sala
de aula, atrair um aluno, e vocês, lá na cantina, fazendo aquela
merenda gostosa, cativam o aluno, fazem com que ele goste da
escola em que estuda. Digo-lhes que vocês são peça fundamental no
processo educativo. Não há Deputado ou Deputada que não tenha
passado pela mão de um educador, e vocês são educadores.

Tenho a plena convicção de que temos um Governador que olha por
nós e que instituiu ontem o curso profissionalizante nas escolas de
ensino médio. Não sei se vocês acompanharam esse grande
momento da educação. Os alunos que cursaram o ensino médio
quando tinham de 18 a 24 anos e não tiveram a oportunidade de fazer
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o curso profissionalizante poderão fazê-lo agora. Com essa
sensibilidade, o Governador jamais permitirá que nós, Deputados,
aprovemos um projeto que não será colocado em prática. Tenham a
convicção e a confiança de que, muito em breve, vocês serão
nomeados, efetivados e, tenho certeza, aposentados, pois têm esse
direito.

Meus amigos e minhas amigas, este momento é histórico. Hoje cada
um de nós está com uma caneta na mão, assinando juntos uma das
mais belas páginas da história educacional deste país, porque
estamos exterminando a palavra “injustiça”. Hoje, nesta Casa, vai-se
fazer justiça. Tenham a absoluta certeza de que nós, Deputados, após
várias discussões, temos a plena consciência de que estamos
cumprindo o nosso dever. Mas essa vitória não é nossa nem do
Governador, mas de cada um de vocês, que confiou, acreditou e
continuou na educação. Parabéns, meus amigos, pela luta! Vocês
estão nos dando, por sua presença, por seu comportamento e pelas
faixas apresentadas, uma lição de civismo, de patriotismo e, acima de
tudo, uma lição de que, juntos, construiremos uma Minas Gerais muito
melhor. Temos a convicção de que os que vierem atrás de nós
acharão os rastros que deixaremos, para terem qualidade de vida e
acreditarem que Minas Gerais é o melhor Estado onde se viver. Um
grande abraço a todos. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Dinis Pinheiro.

O Deputado Dinis Pinheiro - A Casa mineira está feliz; os Deputados
e as Deputadas estão contentes; o nosso Presidente está sorridente,
pois vivenciamos um momento histórico, marcante na vida de cada
um de nós. Cerca de 100 mil pessoas, há anos e anos, desencadeiam
esforços em busca do sustento dos seus familiares, em ações
alicerçadas na angústia, nas lágrimas, na ansiedade, no sacerdócio,
na devoção e, acima de tudo, na fé e na religiosidade aqui
demonstradas.

Queridos designados, a Assembléia Legislativa comunga do mesmo
sentimento e pensamento de vocês e, de forma objetiva, histórica e
esmagadora, votará o projeto encaminhado pelo Governador Aécio
Neves, que busca resgatar uma dívida que este Estado tem com
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vocês, queridos obreiros, sonhadores e trabalhadores.
Minas está mais próspera, mais feliz, diferenciada. Hoje é um

Estado reverenciado pelo Brasil por causa do modelo de
administração eficiente. Amigos e amigas, confesso que este é o
maior momento de todos. O encaminhamento do projeto do
Governador Aécio Neves vem como coroamento dessa administração
extraordinária, revolucionária, construtora e idealizadora sob o
comando sábio desse grande e notável homem público.

Como filho de professora, como homem que sabe vivenciar a dor e a
angústia de vocês, manifesto nosso apoio, nosso voto, nossa
solidariedade. A causa de vocês é dos mineiros, é da Assembléia
Legislativa e enobrece a todos nós. Causa justa, causa meritória. A
vocês, queridos designados, o nosso abraço. Estejam certos de que a
Assembléia Legislativa, ao lado do Governador Aécio Neves, estará
firme, junto com vocês, em todos os momentos que forem
necessários. Parabéns, que Deus os abençoe. Tudo de bom.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Luiz Tadeu Leite.

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Sr. Presidente, Deputadas,
Deputados, público das galerias, telespectadores da TV Assembléia,
passaram-se muitos anos, mas, há dois meses, quando levei esse
assunto ao Governador Aécio Neves, ele nos adiantou que preparava
um projeto para resolver o problema dos designados do interior do
Estado. Agora, cumpre o compromisso, não firmado comigo, mas com
os designados e designadas do Estado de Minas Gerais.

Hoje as galerias estão cheias. As pessoas demonstram empatia e
cumplicidade em relação aos Deputados. Essa é uma forma de ver
aprovado esse projeto. No interior do Estado, em todas as cidades-
pólo, há designados e designadas aguardando o desate desta
reunião. Há muito tempo, busca-se o fim desse problema.
Infelizmente, governos anteriores retardaram a solução. Realizaram
concursos públicos, e serviçais fizeram prova de Matemática,
Português e Geografia. Ora, que injustiça com as pessoas que
trabalharam durante muitos anos com dedicação, que prestaram seus
serviços às escolas, concorrendo em igualdade de condições com
mocinhas que acabaram de sair das escolas, que sabem a teoria, mas
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que desconhecem a prática do dia-a-dia, de limpar um banheiro e de
fazer uma merenda. Esse sofrimento, experimentado por muitos anos
pelos designados, será resolvido agora com a aprovação do Projeto
de Lei Complementar nº 27. Por essa razão, esta Casa aplaudiu e
está aplaudindo a decisão do Governador Aécio Neves, que traz a
solução definitiva.

Em Montes Claros, onde sou Deputado majoritário e fui Prefeito por
duas vezes, fui procurado por designadas e designados da Unimontes
e da Superintendência de Ensino do Norte de Minas. São milhares de
pessoas que, a cada ano, têm seu contrato renovado, mas não
sabem, até agora, se algum dia terão direito à aposentadoria, à
assistência médica. Com o Projeto de Lei Complementar nº 27, isso
está resolvido. Todos estamos aqui mobilizados para votar e fazer
justiça a esses servidores, que são tão dignos quanto os concursados,
mas que não tiveram a sorte de passar. Agora, a solução está sendo
encontrada pelo Governador Aécio Neves, com plena aprovação
desta Casa. Parabéns para vocês que estão mobilizados, que vieram
pedir e cobrar, e a todos do interior do Estado, que os aguardam,
levando a boa notícia da aprovação dessa lei, se Deus quiser. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Célio Moreira.

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, gostaria de parabenizar
os designados e as designadas por sua presença, sua luta e sua
batalha. Hoje a Assembléia Legislativa e o Governador Aécio Neves
fazem justiça. Portanto, Sr. Presidente, vamos votar o projeto em
primeiro e em segundo turnos o mais rápido possível.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Paulo Cesar.

O Deputado Paulo Cesar - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados, quero, neste momento, cumprimentar todos os presentes,
todos os designados de Minas Gerais e os nossos conterrâneos de
Nova Serrana que se fazem presentes. Fui procurado por vários
deles, na nossa cidade, onde fui Prefeito por dois mandatos.
Conhecemos de perto a preocupação e a ansiedade em que esses
nossos colegas vivem por todo o Estado de Minas Gerais. Sr.
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Presidente, ouvimos de todos os Deputados que aprovaremos, por
unanimidade, esta proposta enviada pelo Governador. Parabéns a
todos vocês. Votaremos e aprovaremos o projeto.

Questão de Ordem
O Deputado Paulo Cesar - Peço ao Presidente que faça a chamada

para recomposição do quórum, para que votemos, de imediato, esse
projeto, que trará tranqüilidade para 98 mil famílias, em Minas Gerais.

O Sr. Presidente - É regimental. Solicito ao Sr. Secretário que
proceda à chamada das Deputadas e dos Deputados para a
recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Luiz Tadeu Leite) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 53 Deputados.

Portanto, há quórum para a continuação dos trabalhos.
Questão de Ordem

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, sugiro que os trabalhos
das comissões sejam suspensos para que todos os Deputados
estejam presentes no Plenário para a votação nominal. Solicito a V.
Exa. que, na votação do substitutivo de minha autoria, peça ao 1º-
Secretário que faça a leitura da matéria.

O Sr. Presidente - A providência em relação à suspensão dos
trabalhos das comissões já foi tomada. A leitura do substitutivo será
feita pelo Sr. Secretário. Vem à Mesa requerimento do Deputado
Ademir Lucas solicitando a retirada do seu pedido de destaque da
Emenda nº 13. A Presidência defere o requerimento de conformidade
com o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno. A Presidência
solicita ao Sr. Secretário que proceda à leitura do Substitutivo nº 2.

O Sr. Secretário - (- Lê o Substitutivo nº 2, publicado na edição do
dia 28/9/2007).

O Sr. Presidente - Votação do Substitutivo nº 2, salvo emendas e
destaque. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo
processo nominal. As Deputadas e os Deputados que desejarem
aprová-lo registrarão "sim"; os que desejarem rejeitá-lo registrarão
"não".

Questão de Ordem
O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, esclareço que o voto

“não” rejeita o parecer da comissão.
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O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado Irani
Barbosa que o que está sendo votado é o Substitutivo nº 2 ao Projeto
de Lei Complementar nº 27/2007, e não o parecer da Comissão. Em
votação, o Substitutivo nº 2, salvo emendas e destaque.

- Registra "sim" o Deputado:
Irani Barbosa.
- Registram "não" os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Ana Maria Resende - André

Quintão - Antônio Júlio - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Célio Moreira
- Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros -
Delvito Alves - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio -
Doutor Rinaldo - Doutor Viana - Elisa Costa - Elmiro Nascimento -
Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto
Abramo - Gláucia Brandão - 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
- Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda -
Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia - Zezé Perrella.

O Sr. Presidente - Votou “sim” 1 Deputado. Votaram “não” 55
Deputados. Está rejeitado o Substitutivo nº 2, salvo emendas e
destaque. Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emendas e destaque.

- Registram "sim" os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Ana Maria Resende - André

Quintão - Antônio Júlio - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Célio Moreira
- Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros -
Delvito Alves - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio -
Doutor Rinaldo - Doutor Viana - Elisa Costa - Elmiro Nascimento -
Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto
Abramo - Gláucia Brandão - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique -
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 -
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Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rosângela Reis - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tiago Ulisses -
Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia -
Zezé Perrella.

O Deputado Walter Tosta - Sr. Presidente, eu só queria registrar o
meu voto “sim”, porque o painel não o computou.

O Sr. Presidente - Está computado o voto de V. Exa. Votaram “sim”
57 Deputados. Não houve voto contrário. Está aprovado o Substitutivo
nº 1, salvo emendas e destaque. Com a aprovação do Substitutivo nº
1, fica prejudicada a Emenda nº 15. Em votação, as Emendas nºs 1 a
6.

- Registram "sim" os Deputados e as Deputadas:
Ademir Lucas - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Júlio -

Carlin Moura - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo
Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas
Fabiano - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor
Viana - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar
- Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão -
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 - Rosângela Reis -
Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tiago
Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -
Wander Borges - Zé Maia - Zezé Perrella.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 54 Deputados. Não houve voto
contrário. Estão aprovadas as Emendas nºs 1 a 6. Em votação, as
Emendas nºs 8 a 14 e 16, salvo destaque.

- Registram "sim" os Deputados e a Deputada:
Carlin Moura - Elisa Costa - Padre João - Rêmolo Aloise.
- Registram "não" os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Ana Maria Resende - André

Quintão - Antônio Júlio - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Chico Uejo -
Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano
- Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Viana -
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Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Hely Tarqüínio -
Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - José
Henrique - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Luiz Humberto
Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres -
Neider Moreira - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira -
Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda -
Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia - Zezé Perrella.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 4 Deputados. Votaram “não” 50
Deputados. Estão rejeitadas as Emendas nºs 8 a 14 e 16, salvo
destaque. Votação da Emenda nº 7. Com a palavra, para encaminhar
a votação, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Serei mais breve, Sr. Presidente,
porque já fiz o encaminhamento do projeto no início da reunião. Quero
apenas lembrar aos Deputados e às Deputadas que a Emenda nº 7
resguarda os militares de não estarem nesse projeto. Ou seja, retira
os militares do Projeto de Lei Complementar nº 27 por entendimento
não apenas de mérito, mas formal, constitucional, de que os militares
não podem ser tratados no corpo desse projeto, mas em lei estadual
específica. Portanto, a nossa Emenda nº 7 retira os militares e a
previdência, obviamente dos militares, desse projeto, em sintonia, em
obediência a um comando da Constituição Federal previsto no art. 40,
§ 20; art. 42, § 1º, e art. 142, § 3º, inciso X. Apenas para orientar a
votação, solicitamos aos Deputados e às Deputadas que votem pela
aprovação da Emenda nº 7. Temos certeza de que assim estaremos
em sintonia com o que determina a Constituição da República. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 7.
- Registram "sim" os Deputados e as Deputadas:
André Quintão - Carlin Moura - Elisa Costa - Inácio Franco - Ivair

Nogueira - Padre João - Paulo Guedes - Rosângela Reis - Sargento
Rodrigues - Zezé Perrella.

- Registram "não" os Deputados e as Deputadas:
Ademir Lucas - Ana Maria Resende - Antônio Júlio - Carlos Mosconi

- Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio
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Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Domingos
Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Fábio
Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia
Brandão - Hely Tarqüínio - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique -
Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz
Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira -
Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei
Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

O Deputado Eros Biondini - O meu voto “não” não foi registrado no
painel.

O Sr. Presidente - O voto de V. Exa. está computado. Votaram “sim”
10 Deputados. Votaram “não” 44 Deputados. Está rejeitada a Emenda
nº 7. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei
Complementar nº 27/2007 na forma do Substitutivo nº 1, com as
Emendas nºs 1 a 6. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Encerramento
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a

Presidência 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 logo mais, às 14 horas,
com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 63ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/10/2007

Presidência do Deputado Doutor Viana
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 29/2007;
discurso do Deputado Carlos Pimenta; questão de ordem; chamada
para recomposição de quórum; existência de número regimental para
a continuação dos trabalhos; discurso do Deputado Carlos Pimenta;
questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
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Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Roberto
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 - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta
- Cecília Ferramenta - Chico Uejo - 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 - Gil Pereira - Gilberto
Abramo - 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
- Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza
Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Miranda -
Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

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 Carlos Pimenta, 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 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei

Complementar nº 29/2007, do Governador do Estado, que altera a Lei
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Complementar nº 65, de 16/1/2003, e fixa o subsídio dos membros da
Defensoria Pública 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 a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com a Emenda nº 1, da
Comissão de Administração Pública, e com as Emendas nºs 2 a 4,
que apresenta. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir,
o Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputado Doutor
Viana, Deputadas e Deputados presentes nesta reunião
extraordinária, gostaria de tecer alguns comentários acerca do projeto
do Governador do Estado, o Projeto de Lei Complementar nº 29/2007,
que altera lei complementar de 2003, fixando subsídios dos membros
da Defensoria Pública do nosso Estado.

Esse projeto traz para uma última discussão nesta Casa, para uma
discussão aprofundada, todo o esforço feito durante todos esses
meses nesta legislatura. Os Defensores Públicos do nosso Estado
tiveram presença maciça nesta Casa por diversas vezes. Eles
estavam inconformados com a baixa remuneração e com a falta de
condições para exercerem sua importante função para o povo de
Minas Gerais. Nós, por diversas vezes, acredito que todos os
Deputados presentes, tivemos contato com todos eles em nossos
gabinetes, principalmente contatos regionalizados com os Defensores
do Norte de Minas, do Triângulo Mineiro, do Sul de Minas e da área
metropolitana. Juntamente com a Bancada do Norte de Minas,
inúmeras vezes nos reunimos com os Defensores Públicos nesta
Casa, para, com a atuação e com o trabalho que exercemos,
conversarmos com os membros do governo, com o próprio
Governador Aécio Neves, com o Secretário Danilo de Castro e com o
Líder do Governo nesta Casa, Deputado Mauri Torres, e entrar em
acordo sobre o que estava acontecendo.

As conversas evoluíram, isso é natural, e culminou com uma greve
dos Defensores Públicos durante alguns meses. Essa greve, sem
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dúvida alguma, trouxe um prejuízo muito grande, principalmente para
aquelas pessoas que necessitam de um advogado, de um Defensor, e
que não podem pagá-lo.

Houve um acúmulo, um represamento de processos nos fóruns.
Sem dúvida, é um prejuízo muito grande para a nossa população.
Mas, é bem verdade também que o governo, em nenhum momento,
fechou suas portas para a negociação. Todas as vezes que ouvimos o
Colégio de Líderes, que nos reunimos com os membros desta Casa,
havia disposição para o diálogo, para que pudéssemos entrar num
acordo. As portas desta Casa sempre estiveram abertas. Nunca
houve nenhuma manifestação desfavorável do Legislativo, não houve
posicionamentos contrários aos Defensores Públicos. Vários
companheiros desta Casa se destacaram. Citá-los seria até uma
injustiça de minha parte, pois não me lembraria de todos. Mas
praticamente colocaram-se à disposição dos Defensores. E é
interessante esse projeto. Gostaria de fazer a leitura de alguns
tópicos, para que possamos entender o sentimento do nosso
Governador frente a esses casos que estamos enfrentando. Tivemos
uma resposta extremamente positiva por parte do governo de Minas
em relação às reivindicações da área da educação. Não ocorreu
nenhum tipo de frustração dos nossos funcionários, que se
mantiveram firmes. Houve uma resposta altamente positiva do
governo. Várias categorias foram ouvidas também.

Gostaria de dizer a V. Exa., Sr. Presidente, que é médico, que tem
assento nesta Casa há tantos anos, que ontem houve um encontro
dos profissionais da área da saúde que também querem uma resposta
positiva do governo do Estado. Não estive presente, mas fui
convidado a comparecer a esse encontro. Infelizmente, ontem estava
em Montes Claros acompanhando um programa do governo do
Estado comandado pelo Secretário Márcio Lacerda, que está
percorrendo todas as regiões de Minas, para discutir com Prefeitos,
com parlamentares, com Vereadores e lideranças os processos de
geração de emprego e renda. Por isso, não estive presente na reunião
do pessoal da saúde. Tenho certeza de que também teremos uma
porta aberta por parte do Governador para discutirmos esse
sentimento dos trabalhadores da saúde. Na verdade, aconteceu o
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movimento no Estado de Alagoas, no Nordeste, quando os
funcionários públicos se reuniram rebelando-se contra o governo
federal por aquela tabela irrisória de pagamento de procedimentos.
Depois, o movimento evoluiu para os Estados de Pernambuco e do
Ceará, chegando ao Sudeste. Tememos pelo desenrolar das ações,
porque o que acontece em Minas, São Paulo e Rio de Janeiro tem
muito mais repercussão do que o que acontece nos Estados
nordestinos. Não que eles não mereçam um tratamento especial dos
seus Governadores e do governo federal. Aqui no Sudeste, 90% ou
mais dos atendimentos de alta complexidade, dos atendimentos de
nível terciário, acontecem em nossa região. A maioria dos
transplantes são feitos aqui. Esse movimento da área da saúde pode
ter uma proporção muito grande e trazer inconvenientes ao nosso
Estado. Deixo aqui esse alerta sobre a questão da saúde.

Farei a leitura de alguns tópicos desse projeto dos Defensores
Públicos em homenagem ao esforço que empreenderam, como a
presença deles neste Plenário, a caminhada que fizeram pelos nossos
gabinetes, batendo às nossas portas e mostrando a importância do
trabalho que realizam em nosso Estado. Homenageio os Defensores
Públicos que vieram de regiões distantes, como o Norte de Minas, o
Vale do Jequitinhonha, o Triângulo Mineiro, a Zona da Mata - aqui tão
bem representada pelo companheiro Sebastião Helvécio - e o Sul de
Minas, que também possui vários representantes neste Plenário. Os
Defensores Públicos tiveram uma participação importante,
fundamental, decisiva, firme e sem radicalizações, embora tenham
feito uma paralisação durante alguns meses.

As casas legislativas - municipais, estaduais ou federais, como a
Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional - lapidam o político,
fazem com que ele seja mais acessível aos clamores populares,
fazem com que tenha mais tempo disponível para discutir os
problemas da população. O Governador Aécio Neves é um homem
sensível, predisposto ao diálogo, ao debate, o que tem sido
fundamental, porque isso lhe dá condições de fazer um governo
altamente sensível, como vem fazendo. O Governador aprendeu isso
no banco de um parlamento, porque era o interlocutor, o intermediário
de tantas solicitações, reivindicações da população de Minas Gerais e
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dos políticos. Ele praticou com maestria esse exercício do parlamento,
do diálogo, se dispôs a conversar com o Presidente da República e a
responder positivamente às reivindicações que lhe eram feitas. Ele
encaminhou esse projeto à Assembléia Legislativa. A data da
mensagem é 25/9/2007. De forma rápida, este Parlamento conseguiu
avançar nas discussões sobre o projeto. A mensagem deve ser lida,
para que a população mineira conheça um pouco mais esse lado
sensível do nosso Governador, que não frustrou os Defensores
Públicos, porque, rapidamente, fez com que voltassem à normalidade
os processos que estavam acumulados, principalmente os das
pessoas humildes.

Sr. Presidente, uma pessoa de Januária me enviou uma carta, em
que pude perceber o grau de sensibilidade e de politização da
população que estava acompanhando esse movimento. Essa carta foi
escrita por uma senhora, pessoa pobre, que estava com uma
demanda na Justiça. Como estava prestes a receber uma
indenização, foi obrigada a procurar um Defensor Público, porque não
podia pagar os honorários de um advogado. Na carta, essa senhora
nos fez um apelo para que tivéssemos sensibilidade, avaliássemos e
votássemos esse projeto respaldando as decisões do nosso
Governador.

Isso mostra claramente que o povo, por mais simples que seja e por
mais distante que esteja, atualmente está ligado aos procedimentos
políticos e aos parlamentares em que votou. Antigamente, a pessoa
votava em um Deputado, Federal ou Estadual, e em um Vereador e,
passadas duas semanas, esquecia quem escolheu. Hoje a população
acompanha “pari passu” o desenrolar do trabalho do parlamentar. Isso
é muito bom, pois evita que o político deixe o seu mandato à
disposição de “lobbies” e do poderio econômico, fazendo com que se
volte mais para as questões relativas ao parlamento, em todos os
níveis. Essa senhora mostrou-me isso claramente, assim como várias
outras cartas que recebemos. Quando sentamos nessas cadeiras
para votar um projeto, precisamos ter sensibilidade e pensar que não
estamos isolados do mundo. O parlamentar não pode ficar distante da
aspiração da população. Ele tem de auscultá-la da mesma forma que
o Governador Aécio Neves ausculta toda a população mineira.



712

Gostaria de falar mais sobre o que aconteceu ontem em Montes
Claros. Essa mensagem é interessante, homenageia o nosso
Governador, os Defensores Públicos que não tiveram preguiça e
vieram a esta Casa lotar as galerias e procurar os gabinetes e os
Defensores da minha região, Norte de Minas, que nos procuraram
várias vezes para mostrar a importância do trabalho que exercem, que
é mais uma missão do que uma profissão, pois atendem a uma
população realmente carente. O trabalho do Defensor Público é muito
interessante, conta com o respeito unânime da população, pois ele
tem um bom relacionamento com o Ministério Público e com o
Judiciário quando analisa um processo e atende àquela pessoa mais
humilde, que não tem nem recurso para a sua própria sobrevivência
quanto mais para pagar um advogado. O Defensor realiza esse
trabalho ao representar efetivamente a nossa população.

Homenageio esse Defensor Público pelo trabalho ordeiro, sério e
marcante que realizou nesta Casa, com a abordagem respeitosa aos
parlamentares, diferente de pessoas que, muitas vezes, vêm apenas
para tumultuar o trabalho do parlamento, com o intuito de fazer
politicagem. Figurinhas carimbadas, muitas vezes, vêm a este
Plenário para soltar palavras de ordem com o objetivo de desmoralizar
o parlamento. Os Defensores Públicos, de forma diferente,
compareceram aqui firmes e unidos e conseguiram realmente
sensibilizar esta Casa e obter uma resposta altamente positiva do
nosso Governador.

Antes de ler a mensagem na íntegra, meus caros Deputados, que
foram também parceiros dos Defensores Públicos, é importante que
falemos também sobre a resposta do parlamento. Participei de várias
reuniões de todas as Comissões, as de mérito, a de Constituição e
Justiça, e pude sentir a ansiedade dos companheiros Deputados em
resolver esse problema. Da mesma forma que estiveram firmes e
unidos varando as madrugadas nas reuniões das Comissões para
atender aos nossos funcionários da área da educação, os
parlamentares também não se furtaram a esse trabalho. É bom que se
diga que o parlamento exerce um trabalho exaustivo.

Esta Casa tem a aprovação da nossa população e o respeito do
nosso povo, embora parte da imprensa, às vezes, tache o Deputado
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até de gazeteiro, como vi no “Estado de Minas” do último final de
semana. Quando o parlamentar não está nesta cadeira, como hoje
estamos vendo aqui apenas sete parlamentares, muitas vezes está
em seu gabinete, nas comissões. Algumas vezes está em reuniões
especiais e em audiências públicas das comissões realizadas fora
desta Casa, viajando dia e noite. O trabalho no Parlamento não se
resume à presença do parlamentar na Assembléia. Esta é uma Casa
dinâmica. Tenho dito que a Assembléia de Minas, Presidente, tem
esse dinamismo próprio, e realmente precisa ter. Quem ficar aqui
sentado foge das suas bases, perde a oportunidade de conversar com
o Vereador, com o Prefeito, com o Defensor Público, como aconteceu
no decorrer da tramitação desse projeto. Se fica apenas sentado aqui,
ele perde a chance de participar efetivamente do trabalho.

Questão de Ordem
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, o projeto é muito

importante. Estou vendo que não temos quórum neste momento e, por
essa razão, peço a V. Exa. o encerramento de plano na reunião.
Talvez na parte da tarde ou na reunião da noite possamos discutir a
questão. Percebo que temos 10 Deputados em comissões e mais 8
em Plenário, totalizando 18 parlamentares. Então, solicito-lhe que
encerre, de plano, a reunião. Se for possível fazer a recomposição do
quórum, melhor, porque o projeto merece uma discussão, e outros
companheiros, como o Deputado Sargento Rodrigues, vão
disponibilizar seu tempo na discussão da matéria.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita à Sra.
Secretária que proceda à chamada dos Deputados para a
recomposição de quórum.

A Sra. Secretária (Deputada Maria Lúcia Mendonça) - (- Faz a
chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 26 Deputados.
Portanto, há quórum para a continuação dos trabalhos. Com a
palavra, para continuar a discutir, o Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, agradeço V. Exa. por
ter feito a chamada para recomposição de quórum.

Estou vendo um representante dos Defensores Públicos aqui no
nosso Plenário. Aliás, estava estranhando sua ausência, porque
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acompanhou durante muito tempo o projeto. Hoje, estamos coroando
o esforço feito por parte da categoria, por parte do parlamento e a
sensibilidade do Governador Aécio Neves em colocar-se à disposição
para o diálogo. Toda a classe está, neste momento, representada pelo
Eduardo Generoso, que sempre esteve conosco, pedindo uma
atenção maior do parlamento. Seja bem-vindo, mais uma vez, à Casa.
Nesse projeto, nosso Governador estabelece algumas conquistas e
abre novamente concurso público para completar o quadro. Isso é
muito bom, e espero que os senhores estejam aqui sempre. O
Defensor Público é uma pessoa sempre bem-vinda nos ambientes de
Minas Gerais, desde os ambientes mais simples até no parlamento,
porque temos muito a dialogar.

Quero fazer a leitura da Mensagem do Governador Aécio Neves,
encaminhada no dia 25 de setembro deste ano. Nessa mensagem, ele
expressa claramente seu sentimento, seu respeito e sua atenção para
com a classe dos Defensores Públicos. A mensagem é a seguinte:
“Mensagem nº 112/2007. Belo Horizonte, 25 de setembro de 2007.
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa, encaminho a V. Exa.,
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”.
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Isso mostra claramente que o Defensor Público precisa ter
praticamente uma exclusividade do seu trabalho. Ele não pode,
diferentemente de outras profissões, cumprir determinado período e
depois ter outras atividades dentro do setor.

Isso é muito bom, pois sabemos que a nossa população,
principalmente a mais carente, passa por dificuldades financeiras até
mesmo para alimentar-se, vestir-se, levar os filhos à escola, portanto
teria dificuldade de conseguir recursos para pagar condignamente a
um advogado. Aí, entra a figura do Defensor Público, que cumpre uma
missão constitucional. É quase um sacerdócio o que ele faz para
atender à população carente. O Governador reconheceu isso por meio
da mensagem e do projeto de lei. Isso é fundamental.

Espero que haja contrapartida de outros Poderes, pois, em alguns
Municípios, o Defensor Público encontra dificuldade de conseguir um
ambiente propício para desenvolver o seu trabalho. É necessário um
escritório equipado com instrumentos de informática, computador e
programas, com auxiliares para ajudar a elaborar o processo, para
transcrever uma sentença e para acompanhar o trâmite dos projetos
nos fóruns. É necessário que o Defensor, além de ter garantia
constitucional, receba o apoio do governador, deste Parlamento e
tenha condições de exercer as funções com dignidade. Ele não é um
advogado qualquer, não é empregado de uma empresa ou de um
escritório de advocacia. Está disponibilizando todo o seu saber e a
sua experiência à população. Isso tem de fazer diferença e ser
reconhecido.

Neste momento, faço apelo aos Prefeitos Municipais que não
consideram seu papel disponibilizar um local e funcionários para a
Defensoria Pública. Considero que isso seja papel do Prefeito e de
toda a sociedade. O Defensor Público precisa ser valorizado, aliás,
está recebendo esse valor pelo Parlamento e do governo do Estado,
mas precisa ser valorizado no todo. Não pode pegar o seu “notebook”,
ir para o meio da rua ou ficar em casa para atender à população
carente. Quem procura o Defensor, Eduardo, são aqueles que vêem
nele a única oportunidade de clamar por justiça, de ter os seus pleitos
atendidos. Esse é o grande diferencial.

Continuando a mensagem do Governador: “Propõe-se, no art. 1º do
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projeto, a criação de 282 cargos de Defensor Público, que se somam
aos 918 já existentes, totalizando 1.200 cargos.” Isso fará um
diferencial muito grande. O Governador não só reconhece os baixos
subsídios do Defensor, como abre a possibilidade de realização de
concurso público para prover 218 cargos. Vejam a sensibilidade do
Governador. Isso é importante e precisa ser dito. Não quero colocar
carapuça na cabeça de ninguém, mas há pessoas que assistem aos
atos acertados do governo de Minas e fingem que não estão vendo.
Às vezes, apegam-se a pequenas coisas, a picuinhas, querendo achar
defeito em um governo que é sério, que tem a aprovação de mais de
80% da população e que não se limita a cumprir suas obrigações.
Enfim, é um governo inovador, que pensa à frente.

Ontem, em Montes Claros, o governo deu importante demonstração
de compromisso com a população. Participei de outro governo no
passado, que inventou um governo itinerante. Foi para Montes Claros,
para onde levou um bando de Secretários. Comeram carne de sol,
assistiram a belíssimas apresentações do Grupo Banzé e de outros
grupos folclóricos de Montes Claros. Fizeram um oba-oba, um auê
danado. À noite, receberam o título de Doutor “Honoris Causa” da
nossa Unimontes, mas as ações não repercutiram nem geraram
emprego e renda como pretende nosso Governador Aécio Neves.
Ontem, em Montes Claros, foi diferente. O Governador Aécio Neves
levou àquela cidade nada mais nada menos do que sete Secretários.
Em um ambiente com mais de 50 Prefeitos, com mais de 50
Vereadores, com lideranças diversas de toda a região, ele colocou
Secretário por Secretário para fazer sua prestação de contas,
disponibilizando um tempo para responder perguntas, para receber a
iniciativa privada, o que é fundamental para nós.

Na área do turismo, a Secretária Érica Drumond fez uma explanação
a respeito da Estrada Real, dos caminhos do Jequitinhonha e teve a
oportunidade de escutar, de ouvir dos nossos Prefeitos o potencial
turístico fantástico do Norte de Minas, mostrando a potencialidade de
Montezuma, a potencialidade dos caminhos da Serra Geral, da Serra
do Cabral. É diferente a atuação do nosso Governador, quando quer
encarar de vez a questão da geração de emprego e renda. E não se
fala em geração de emprego e renda sem valorizar as categorias, sem
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valorizar o professor, sem valorizar o Defensor Público, sem valorizar
o profissional da área da saúde. Tenho certeza de que o movimento
que se iniciou em Minas Gerais chegará a esta Casa, a este Plenário.
Fará o mesmo caminho que fizeram os Defensores Públicos
chamando para o diálogo, chamando para a conversa, mostrando a
importância do seu trabalho. Sabemos perfeitamente que, na área da
saúde, acontecerá a mesma coisa.

Ontem, o governo deu demonstração de que, além de ações iguais
a essa, de respeito com o Defensor Público, de respeito com o
funcionário da área da educação, de respeito com os funcionários
públicos em geral, está preocupado em fazer uma grande diferença no
nosso Estado. É muito bem-vinda essa solicitação, essa mensagem
do Governador. Vamos pular de 918 cargos de Defensores Públicos
para 1.200 cargos, com salários estabelecidos, com funções bem
ordenadas. Espero, Eduardo, que tenham também contrapartida por
parte dos outros Poderes, principalmente por parte dos Prefeitos
Municipais, porque é uma questão prioritária para toda a população de
Minas Gerais. Só quem sabe o trabalho do Defensor pode avaliar a
extensão de um projeto dessa natureza. Vamos retornar à mensagem
do Governador. (- Lê:)

“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 determinadas pela Lei de Responsabilidade
Fiscal”.

O Governador teve um limite, e os Defensores, assim como quem
trabalha na área jurídica, sabem perfeitamente disso. Temos hoje a
chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela limita ações por parte
dos Poderes Executivos, dos ordenadores de despesa, embora muitos
a ignorem. Quando assumem suas cadeiras, seus cargos, sentem-se
verdadeiros imperadores, verdadeiros reis, passam por cima da lei, do
bom senso, do que é possível fazer. Às vezes, quer-se fazer mais,
mas há um limite dentro do que é possível. Por isso, vimos no Brasil,
nos últimos meses, 600 agentes políticos perderem os seus
mandatos, entre os quais 72 de Minas Gerais. Foram cassados.
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Estamos fazendo uma depuração em nosso Estado. Aquele Prefeito
que não agiu com respeito para com a sua população, aquele Prefeito
que não observou a Lei de Responsabilidade Fiscal, que passou por
cima da Câmara Municipal, que extrapolou achando que podia tudo,
que era tudo, que tudo era possível, foi alcançado pela ação enérgica,
imediata, do Poder Judiciário, perdendo o seu mandato. Isso serve de
alerta para as pessoas que se sentam numa cadeira, seja ela de
Prefeito, de parlamentar, de Secretário. Eles têm de respeitar o limite
da Lei de Responsabilidade Fiscal. O governo cita suas limitações
devido à Lei de Responsabilidade Fiscal. E continua: “a diferenciação
entre o Defensor Público de Classe 1, estável e não estável, prevista
no § 2º do art. 6°, visa estimular os novos ingress os, ao assegurar a
evolução salarial automática, quando houver a mudança do vínculo,
conforme o disposto no art. 3° da proposta”. Portan to, as regras estão
estabelecidas nesse projeto. Acabou aquele tempo do pode tudo, de
procurar padrinhos políticos. Hoje, o que deve determinar a evolução
de qualquer funcionário, do mais simples ao mais graduado, é a sua
competência, o seu interesse, o seu esforço, é a pessoa se reciclar,
procurar evoluir no seu trabalho, e não ficar procurando um e outro,
solicitando-lhe que lhe “quebre o galho”, dizendo-lhe que está num
cargo e deseja passar para outro. Esse tempo já acabou. O respeito
do funcionário público começa no momento em que se dispõe e se
predispõe a observar, com responsabilidade, o seu trabalho, ao qual
se habilitou por meio de concurso, prestando serviços à comunidade.

Sr. Presidente, estamos prestes a fazer uma grande justiça neste
Plenário, a mais de 98 mil funcionários que prestam serviços à nossa
população, à nossa comunidade. São pessoas que se encontram há
20 anos no Estado, algumas até aposentadas, que se esforçam em
todos os setores, na área da educação e em outras. Esta Casa lhes
reconhece os direitos. Alguém diz que é inconstitucional e que, se for
apresentada uma ação direta de inconstitucionalidade, a decisão da
Casa vai por água abaixo. Mas como fica a situação dessas pessoas,
que tanto se esforçaram no cumprimento de suas tarefas,
principalmente na área educacional? Conheço, por exemplo, meu caro
Getúlio Neiva, serventuários que serviram ao Estado por mais de 20
anos, e, se não tiverem seu problema resolvido, sairão “com uma mão
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na frente e outra atrás”. No máximo, receberão um muito obrigado,
dizendo-lhes que foram importantes para o serviço público. Aqui,
estamos analisando esse projeto. Um projeto que faz justiça, que
normalizará a vida de tantas pessoas, que, à época, não se
submeteram a concurso público, porque isso não havia para
determinados casos. De algum tempo para cá, houve concurso. Há
muitos anos, o caminho para a pessoa ingressar no serviço público
era a necessidade do cargo, do funcionário. Assim vieram as pessoas
da Fundação Ezequiel Dias. Como o Estado precisava de funcionário
e não havia concurso público, as pessoas eram contratadas. É
necessário valorizarmos esses servidores.

Fizemos uma reunião em Varzelândia, há um mês, com mais de 30
funcionários que estão ansiosos com o desfecho do projeto que
votaremos, hoje, com certeza, favoravelmente. Eles nos escreveram,
por carta, verdadeiros dramas, mostrando que, há muitos anos, fazem
o seu trabalho, prestam suas contribuições e nos questionando como
fica a sua situação. Esses servidores não têm estabilidade, e, em caso
de aposentadoria, o Estado não tem como ampará-los legalmente.

O projeto do Governador é muito interessante e, mais uma vez,
valoriza as categorias. Sempre digo que o verdadeiro tesouro do
nosso Estado é o ser humano, o trabalhador, aquele que faz a ponte,
o asfaltamento, a limpeza das ruas, que, enfim, constrói o Estado. São
eles que, no anonimato, fazem a história; os graúdos, muitas vezes,
vêm, ficam determinado tempo e não deixam nem saudades. É
preciso, portanto, que se valorize a pessoa que se esforça e sua a
camisa para escrever a história e agir com responsabilidade.
Observamos atos do Governador como esse, que valoriza os
profissionais.

Terminarei de ler a mensagem do Governador e, depois, concederei
aparte ao Deputado Getúlio Neiva. (- Lê:)

“No entanto, a proposta assegura ao atual Defensor Público
Substituto a percepção do subsídio do Defensor Público de Classe I
estável...” - vejam bem, aquele que está substituindo passará a ser
Defensor I estável - “..., conforme determina o § 1º do art. 6º, uma vez
que a distinção prevista no § 2º do referido artigo não existe na
situação atualmente constituída. A regra do art. 8º visa assegurar a
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irredutibilidade de vencimentos garantida pela Constituição e pela
legislação complementar”. Trata-se da estabilização, do
reconhecimento de quem substitui e, muitas vezes, é largado de mão.
“Essas, Sr. Presidente, as razões que me levam a submeter à
consideração dos seus nobres pares o presente projeto de lei
complementar”. Daqui a pouco, farei a leitura dos anexos.

Com muito prazer, concedo aparte ao meu caríssimo amigo Getúlio
Neiva, um dos parlamentares que mais respeita o funcionário público.
Durante esse episódio com os nossos Defensores, por diversas
vezes, usou esta tribuna para manifestar seu apoio.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Deputado Carlos Pimenta, é
absolutamente pertinente a intervenção de V. Exa., em razão do que
não foi feito e precisa ser feito.

O Governador está muito bem-intencionado, querendo resolver a
questão dos Defensores Públicos, e esta Assembléia tem toda a
sensibilidade para votar esse projeto rapidamente. Havíamos até
preparado duas emendas para apresentar ao projeto, mas deixamos
de fazê-lo para não atrasar sua votação. Há, pelo menos, dois casos
gritantes na Defensoria, além do problema dos Defensores. Um deles
é o fato de haver 42 Assistentes Jurídicos Penitenciários amparados
pela Lei Complementar nº 65, de 2003, e pelas Leis nºs 15.381,
15.788 e 15.981. Todas essas leis não conseguiram resolver o sério
problema da equiparação desses Assistentes Jurídicos, que trabalham
como Defesensores de Classe I, alçaram vôo, conseguiram espaço na
Defensoria e precisavam ser equiparados, pelo menos para efeito de
aposentadoria. Muitos têm mais de 15 anos de serviço.

Na Defensoria, outro caso gritante são os assistentes
administrativos, cujo salário-base é R$477,00. São pessoas que
trabalham na defesa dos interesses da população. O que se pede
para eles? Que possam ser equiparados aos auxiliares administrativos
do Ministério Público ou do Tribunal de Justiça. Essa equiparação é
absolutamente necessária.

Não quero tomar o tempo de seu pronunciamento, mas quero
corroborar o trabalho que realiza, ao abrir os olhos, mostrando que há
pessoas tão ou mais importantes. De uma forma ou de outra,
trabalharemos para beneficiar uma categoria. Os Defensores são
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muito importantes. De plano, é preciso colocar uma situação: o
advogado de acusação, o Promotor de Justiça, ganha R$18.500,00, e
o de defesa, o Defensor, ganhará R$6.500,00. Hoje, ganha
R$4.000,00. Ou seja, o advogado que vai acusar as pessoas, as
autoridades, procurar defeitos, erros, ganha R$18.500,00, enquanto
aqueles que irão defender as vítimas da própria sociedade, do sistema
social brasileiro, ganharão R$6.500,00. Entretanto, há outras pessoas:
42 assistentes jurídicos e quase 100 administrativos que precisam
receber melhoria salarial e garantias de uma aposentadoria mais
justa.

Entendo que nós, Deputados, não podemos atrapalhar o processo,
prejudicar uma categoria para defender outra. Ontem, procurei o
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça, para falar sobre as emendas que apresentarei.
Hoje, conversei com o Deputado Mauri Torres, Líder do Governo, para
que possa ir conosco à Seplag conversar sobre esses casos, sobre
esses servidores que V. Exa. chama de aqueles que carregam o
caixão, que pegam na picareta, que fazem o trabalho pesado na
Defensoria e em outros órgãos do Estado.

Parabéns a V. Exa. por se lembrar daqueles que ainda não foram
protegidos. O servidor público de Minas Gerais precisa de mais
respeito. O Governador tem demonstrado esse respeito em várias
medidas que encaminha a esta Casa. Ontem, corajosamente,
encaramos de frente o problema da regularização dos 98 mil
servidores da área da educação. Vão chamar de trem da alegria, farão
um espetáculo, mas sabemos o sofrimento dessas merendeiras,
desses auxiliares, que, ao longo de anos, foram designados,
designados, designados, e não pertencem ao Ipsemg nem ao INSS.
Não têm como se aposentar. A sensibilidade política desta Casa se
reflete na atuação de V. Exa. hoje neste plenário. Não há nenhum
prejuízo, porque a matéria está em discussão e não é possível votá-la
sem esse processo. Parabenizo-o pelo enfoque, por lembrar que há
pessoas tão ou mais importantes do que as que apreciamos hoje no
projeto da Defensoria. Parabéns a V. Exa., nobre representante do
Norte de Minas, que conheci ainda em Montes Claros, iniciando sua
vida pública. Na época, preconizávamos uma carreira brilhante para o
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senhor, o que está realmente acontecendo hoje no plenário desta
Casa.

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço suas palavras. Temos que
procurar, de todas as maneiras, abrir nossos sentidos para, cada vez
mais, auscultar a sociedade. O fato que V. Exa. relata também precisa
ser resolvido. Em algumas categorias o Governador ainda não
avançou tanto, como fez em outras. Esses 42 profissionais de curso
superior que exercem as suas funções, muitas vezes, são desviados
de outras. Vemos que as coisas precisam evoluir, e é dessa forma
que deve ser feito.

Há alguns dias, conversava com o pessoal do DER, onde há uma
calamidade. Nunca mais foi aberto concurso público no DER, nunca
se oxigenou ou se mudou o DER. Quase todos os funcionários se
aposentaram, e ainda há essa categoria que está aí necessitando de
um apoiamento. O governo deve ter essa sensibilidade, e sei que ele
tem.

Então, caro Getúlio, a meu ver, deve ser por aí mesmo. Estou muito
feliz com o desfecho desse episódio. Devemos valorizar e o estamos
fazendo. Não poderia deixar de travar esta discussão, embora tenha
sido um pouco prolongada. Aliás, ali há três projetos aos quais me
aterei bastante. Um deles se trata da mata seca e das questões
ambientais. Temos muito ainda o que falar sobre essa turma - e o
Antônio Júlio sabe o que digo - que faz deliberações sem escutar
ninguém. Há mais dois projetos que discutiremos muito, graças a
Deus, e é para isso que há essa trincheira.

Questão de Ordem
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, vejo, de plano, que

não há quórum, pois há somente 12 Deputados em Plenário, e não os
14 para continuarmos a discussão, muito menos, a votação. Portanto
peço a V. Exa. que encerre, de plano, a reunião. V. Exa. há de convir
que temos aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12 e mais 12, totalizando 24 Deputados
em Plenário. Então, solicito-lhe que encerre, de plano, a reunião.

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 a reunião ordinária
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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 DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DO
TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL E DE

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

22/8/2007
Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Rosângela Reis e Elisa Costa e os Deputados Antônio Carlos Arantes
e Domingos Sávio, membros da Comissão do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social; a Deputada Maria Lúcia Mendonça e os
Deputados Deiró Marra, Carlin Moura e Vanderlei Jangrossi, membros
da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática. Está
presente, também, a Deputada Gláucia Brandão. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Rosângela Reis, declara aberta a
reunião e informa que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira
reunião conjunta destas Comissões. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater o 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 Presidência interrompe a
1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Frederico César Silva Melo,
Subsecretário de Gestão; Ivan Trindade, Técnico de Carreiras e
Remuneração, ambos da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão; Gilberto Resende, Subsecretário de Administração do
Sistema Educacional da Secretaria de Estado de Educação; Marilda
Abreu e Maria Inês Camargos, Representantes do Sind-UTE; Geraldo
Antônio Henrique da Conceição, Diretor Político do Sindipúblicos-MG,
os quais são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência
concede a palavra ao Deputado Domingos Sávio, autor do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
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suas exposições. Registra-se, neste momento, a presença do
Deputado Weliton Prado. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A Deputada Elisa
Costa, com a palavra, apresenta requerimento em que solicita seja
encaminhado ofício à Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão, solicitando informações referentes aos salários dos
professores e especialistas em educação básica. Colocado em
votação, é o requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos
convidados e dos demais presentes, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
Rosângela Reis, Presidente - Elisa Costa - Carlin Moura - Vanderlei

Jangrossi.
ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/10/2007

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sávio Souza Cruz, Fábio Avelar, Almir Paraca, Inácio Franco e
Wander Borges, membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Paulo Guedes. 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 leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. É aprovado requerimento do Deputado Fábio
Avelar em que solicita inversão da pauta, para que o Projeto de Lei nº
6/2007 seja apreciado em último lugar nesta fase. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 14/2007 na forma do
Substitutivo nº 2, que apresenta, e pela rejeição do Substitutivo nº 1,
da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Inácio
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Franco, em virtude de redistribuição); 529/2007 na forma do
Substitutivo nº 1, que apresenta (relator: Deputado Rômulo Veneroso)
e 1.116/2007 na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta (relator:
Deputado Fábio Avelar), registrando-se voto contrário do Deputado
Almir Paraca. Os Projetos de Lei nºs 6 e 810/2007 são retirados da
pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Paulo Guedes e da
Deputada Ana Maria Resende, respectivamente, aprovados pela
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. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei
nºs 1.150/2007 (relator: Deputado Almir Paraca); 1.427 (relator:
Deputado Rômulo Veneroso); 1.464 e 1.472/2007 (relator: Deputado
Sávio Souza Cruz), que receberam parecer por sua aprovação.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nºs 1.109 e 1.163/2007. Submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.295, 1.351, 1.375 e
1.395/2007. 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 Fábio Avelar em que solicita seja
realizada reunião para debater, em audiência pública, o desmate ilegal
da reserva de mata atlântica na Zona da Mata Mineira,
especificamente nos Municípios de Viçosa e Piranga; e Dalmo Ribeiro
Silva em que solicita seja realizada visita aos Municípios de Piranga,
Presidente Bernardes, Porto Firme e Ervália com o objetivo de
verificar as denúncias de devastação de mata atlântica na Zona da
Mata Mineira, conforme denúncias apresentadas pelo IEF e pela
Polícia Ambiental. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Fábio Avelar - Wander Borges -

Almir Paraca.
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ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/10/2007
Às 17 horas, 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. Estão presentes, também, os Deputados Dalmo Ribeiro
Silva, Fábio Avelar, Luiz Tadeu Leite e Getúlio Neiva. 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. Na fase de discusão do
parecer do relator, Deputado Zé Maia, que conclui pela rejeição das
Emendas nºs 7 a 16, e do Substitutivo nº 2, apresentados em Plenário
ao Projeto de Lei Complementar nº 27/2007, são apresentadas as
Propostas de Emendas nºs 1 e 2, pelos Deputados Sávio Souza Cruz
e Deiró Marra, respectivamente, ao projeto, e a Emenda nº 1, pelo
Deputado Irani Barbosa, ao parecer. Após discussão e votação, é
aprovado o parecer, salvo as propostas de emendas e a emenda.
Submetidas a votação, são rejeitadas as Propostas de Emendas nºs 1
e 2, e a Emenda nº 1. Fica aprovado o parecer na sua forma original.
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. O Presidente
recebe requerimento da Deputada Elisa Costa em que pleiteia que
esta Comissão solicite a constituição de comissão especial para
proceder a estudos detalhados da situação previdenciária dos
servidores públicos do Estado, para o qual designa o Deputado
Lafayette de Andrada como relator. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de outubro de 2007.



727

Zé Maia, Presidente - Elisa Costa - Lafayette de Andrada -
Sebastião Helvécio.
ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/10/2007
Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Délio Malheiros, Carlos Pimenta, Antônio Júlio, Célio Moreira e Walter
Tosta, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Carlos Pimenta, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater,
em audiência pública, as questões que têm dificultado a fabricação de
saneantes e cosméticos. A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião para ouvir os Srs. José Geraldo Leal de Castro,
Superintendente de Vigilância Sanitária do Estado de Minas Gerais;
Luiz Rodrigues Pereira, Vice-Presidente do Conselho Regional de
Química de Minas Gerais; as Sras. Simone de Oliveira Mendes,
Coordenadora do Sebrae-MG; Ilda Mara de Carvalho, Presidente da
Amiplac; Soraia Cardoso Pongelupe, Coordenadora de Extensão do
Curso de Administração da PUC Minas, os quais são convidados a
tomar assento à mesa. O Presidente, na condição de autor 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 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 Carlos Pimenta, em que solicita sejam
enviados ofícios à Copasa-MG, ao Igam, ao IEF e ao Governador do
Estado informando a contaminação dos Rios das Velhas, São
Francisco e Paraopeba, próximo às cidades de São Francisco e
Januária e pedindo sejam tomadas medidas urgentes em defesa da
população; Délio Malheiros (2), em que solicita seja realizada
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audiência pública desta Comissão, na cidade de Mato Dentro, para
discutir a qualidade dos serviços e as tarifas cobradas pela Copasa-
MG; e seja realizada reunião conjunta desta Comissão com a
Comissão de Segurança Pública para debater, em audiência pública,
a possível oferta e comercialização de seguros automobilísticos pela
Associação dos Servidores do Corpo de Bombeiros Militar do Estado
de Minas Gerais, em nome do Corpo de Bombeiros, sem autorização.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, dos convidados e dos demais presentes, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de outubro de 2007.
Célio Moreira, Presidente - João Leite - Antônio Júlio.

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DIREITOS HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/10/2007
Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Ângelo, João Leite 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 debater a situação dos quilombolas
mineiros. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os
Srs. Gustavo Zorthea da Silva, Defensor Público da União; Antônio
Carlos da Silva, Gestor do Serviço de Regularização de Territórios
Quilombolas do Incra, representando o Sr. Marcos Helênio Leoni
Pena, Superintendente Regional desse órgão no Estado; João Batista
de Oliveira, Subsecretário de Direitos Humanos; Afonso Henrique de
Miranda Teixeira, Procurador de Justiça e Coordenador do CAO -
Conflitos Agrários; Francisco de Assis de Castro Calcagno,
Coordenador de Ações Estratégicas da Defensoria Pública do Estado,
representando o Sr. Gustavo Corgosinho Alves de Meira, Defensor
Público; e Willimam Hestefany da Silva, Presidente do Conselho
Estadual do Negro, que são convidados a tomar assento à mesa. O
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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.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Durval Ângelo (4), em que pede sejam
solicitadas ao Ministério Público, à Defensoria Pública da União, ao
Juiz Federal da 12ª Vara Federal e ao IEF providências relativas à
documentação, recebida nesta reunião, referente à Fazenda Vista
Alegre, localizada nos Municípios de Verdelândia e Varzelândia; seja
solicitada a realização de seminário sobre o tema "Justiça
restaurativa", em parceria com o Ministério Público e a Subsecretaria
de Direitos Humanos, nos dias 5 a 7/11/2007; e seja endereçada
manifestação de pesar aos familiares do Sr. Enrico Giusti, defensor
dos direitos humanos na Itália, falecido em 4/10/2007; e João Leite,
em que pede seja solicitada a realização, pela TV Assembléia, de
filmagem da situação do Bairro Jardim Colonial, no Município de
Ribeirão das Neves, para subsidiar a discussão de denúncias
formuladas pelos moradores, objeto de audiência pública desta
Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de outubro de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - João Leite - Antônio Carlos Arantes.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/10/2007
Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

André Quintão, Eros Biondini, João Leite e Antônio Carlos Arantes
(substituindo este ao Deputado Gustavo Valadares, por indicação da
Liderança do DEM), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara
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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 divulgar e
incentivar formas de destinação de recursos para o Fundo dos Direitos
da Criança e do Adolescente, por meio de realização de parcerias
com o Comitê Gestor do Programa Fundo Amigo. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Celso Penna
Fernandes Júnior, representando Jarbas Soares Júnior, Procurador-
Geral de Justiça do Estado; Dagoberto Alves Batista, Presidente do
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente; João
Batista de Oliveira, Subsecretário de Direitos Humanos e Gestor do
Fundo Estadual para a Infância e Adolescência, que são convidados a
tomar assento à mesa. O Presidente, como autor do requerimento que
deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,
passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das
notas taquigráficas. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetido a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados André Quintão, Eros Biondini e João
Leite (3) em que solicitam seja formulado apelo ao Governador do
Estado com vistas a que exija da nova instituição financeira
responsável pelo pagamento dos servidores do Estado contrapartida
de contribuição para o Fundo da Infância e da Adolescência - FIA -,
relativa a 1% do Imposto de Renda devido, com a destinação dessa
contribuição para o FIA-MG e para os Fundos Municipais da Infância e
da Adolescência dos Municípios Mineiros; ao Presidente do BDMG,
com vistas a que se tenha como contrapartida das empresas aos
financiamentos concedidos a contribuição de 1% dos impostos
devidos ao FIA e aos Fundos Municipais da Infância e da
Adolescência dos Municípios mineiros; à Federação das Indústrias do
Estado de Minas Gerais - Fiemg, com vistas a adoção de uma
campanha de estímulo ao cumprimento da Lei Federal nº 10.093, de
2000, Lei da Aprendizagem, com vistas a maior adesão das empresas
mineiras na contratação de jovens aprendizes. Cumprida a finalidade
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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, 10 de outubro de 2007.
André Quintão, Presidente - João Leite - Eros Biondini.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.517/2007
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

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.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, e vem
agora a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos termos do
art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.517/2007 tem por escopo alterar o art. 1º 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, em decorrência de alteração estatutária no nome
da entidade para Centro Brasileiro para a Conservação da Natureza e
Desenvolvimento Sustentável - CBCN.

É relevante observar que, pelo disposto no estatuto da instituição,
seu propósito não se altera, pois continua com as mesmas
características e finalidades, desenvolvendo projetos relacionados à
conservação da biodiversidade e dos recursos naturais. Ademais,
continua apresentando as condições exigidas pela Lei nº 12.972, de
1998, que dispõe sobre declaração de utilidade pública.

Assim sendo, proposição em tela é pertinente, uma vez que
promoverá a necessária atualização da identidade jurídica da
entidade.

Conclusão
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Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
1.517/2007, em turno único.

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2007.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA O 2º 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 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 aprovado em 1º turno na forma do Substitutivo nº 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, com as
Emendas nºs 1 a 6 ao referido Substitutivo, apresentadas pela
Comissão de Administração Pública.

Cumpre agora a esta Comissão examinar, em 2º turno, o mérito da
proposta e elaborar a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
O Projeto de Lei Complementar nº 27/2007 institui a Unidade de

Gestão Previdenciária Integrada - Ugeprevi -, dando cumprimento ao
disposto no § 20 do art. 40 da Constituição da República, com as
modificações introduzidas pelas Emendas nºs 20, de 1998, e 41, de
2003. Cria também o Conselho Estadual de Previdência - Ceprev -,
órgão executivo, consultivo e deliberativo, com a tarefa de administrar
a Ugeprevi e de promover a padronização das normas e dos
procedimentos adotados para a concessão de benefícios
previdenciários.

Ao lado de outras regras necessárias ao cumprimento dos objetivos
centrais da proposta, merece destaque o art. 7º, que complementa a
relação de servidores públicos submetidos ao regime previdenciário
estadual. Também estão sendo realizadas alterações na Lei
Complementar nº 64, de 2002, que instituiu o regime próprio de
previdência e assistência social dos servidores públicos do Estado.
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Especificamente, revoga-se o art. 79, altera-se a redação do inciso I
do art. 3º, do inciso IV do art. 56 e do “caput” do art. 85 e acrescenta-
se o inciso III ao art. 39.

Por meio da Mensagem nº 89/2007, o Governador do Estado
sugeriu alterações na proposta original. Manteve em regular
funcionamento e com suas funções habituais 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 -, sendo que o texto foi aprimorado nos arts. 12 e 13
do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça e, em segundo momento, por meio de emendas sugeridas
pela Comissão de Administração Pública.

Em favor da proposta em estudo, deve-se lembrar que há muito
tornou-se necessidade premente reformar o sistema previdenciário
brasileiro, uma vez que o setor operava de forma deficitária,
contribuindo para o aumento do déficit público. A proposta em
epígrafe, muito embora não efetue alterações no conjunto das regras
para a concessão de benefícios, promove mudanças na gestão do
sistema, de modo a torná-lo mais eficiente e, para além disso, dá
cumprimento a comandos constitucionais recentemente editados.

Nesse sentido, com a promulgação da Emenda à Constituição nº 20,
de 15/12/98, as diretrizes de um novo modelo passaram a integrar a
Constituição da República. A ocorrência mais sensível cristalizou-se
na substituição de um regime baseado no tempo de serviço por outro
de caráter contributivo, observando-se critérios que preservassem o
equilíbrio financeiro e atuarial desse sistema. Outras mudanças ainda
podem ser mencionadas, 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.

Promulgada a Emenda à Constituição nº 41, de 2003, foram
implementadas novas alterações no sistema previdenciário brasileiro.
Ao art. 40 da Constituição foi acrescido § 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. É com o propósito de cumprir
esse novo dispositivo constitucional que vem à baila o projeto em
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comento.
Ademais, a implementação da unidade gestora é requisito para que

o Estado obtenha o 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.

Todas as medidas trazidas pela proposta e outras que a elas se
incorporaram ao longo de sua tramitação mostram a importância da
matéria em discussão bem como a preocupação dos poderes públicos
em oferecer aos servidores estaduais um regime previdenciário justo e
equilibrado. Demonstram, também, que as finanças estaduais haverão
de se encontrar ainda mais equilibradas, resultando na melhor
capacidade de o Estado atender necessidades essenciais do povo
mineiro.

Apenas com o fito de tornar mais clara a redação da proposta,
estamos sugerindo mudança na redação de alguns dispositivos.
Propomos ainda alteração na forma como se compõe o Conselho
Estadual de Previdência, de modo a suprimir a participação de
servidores de órgãos que já se podem considerar representados e,
por outro lado, acrescer representantes de todos os Poderes do
Estado para, conseqüentemente, tornar mais democrática a gestão
desse órgão. De tudo isso resultou o Substitutivo nº 1.

Conclusão
Com base no exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

Complementar nº 27/2007, em 2º turno, na forma do seguinte
Substitutivo nº 1 ao vencido.

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 e 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



735

- 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 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 deste artigo,
no art. 76, VI, da Constituição do Estado e nas leis que disciplinam a
matéria.

§ 2º - O ato de concessão dos benefícios para os segurados a que
se refere o “caput”, no âmbito dos Poderes do Estado, do Tribunal de
Contas do Estado, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, assinado pela
autoridade competente, será remetido à Ugeprevi, conforme previsto
em regulamento.

Art. 2º - Fica  instituído  o Conselho Estadual de Previdência -
Ceprev -, com caráter 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 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
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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 do Ministério Público;
X - um representante dos servidores do Poder Executivo;
XI - um representante dos servidores inativos;
XII - um representante dos militares ativos;
XIII - um representante dos militares inativos;
XIV - um representante dos pensionistas dos servidores;
XV - um representante dos pensionistas dos militares;
XVI - um representante dos servidores da Assembléia Legislativa do

Estado de Minas Gerais;
XVII - um representante dos servidores do Poder Judiciário.
§ 1º - Os membros a que se referem os incisos X 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 IX serão designados
pelo Governador do Estado, após indicação dos titulares daqueles
Poderes e órgão, 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 - Os membros do Ceprev não serão remunerados por sua
atuação no Conselho, que será considerada prestação de relevante
serviço público.

Art. 4º - Compete ao Ceprev, além do disposto no parágrafo único
do art. 2º :
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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, a 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 2002, passam a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 3º - (...)
I - o titular de cargo efetivo da administração 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 prova de seleção equivalente, bem como aquele
efetivado nos termos dos arts. 105 e 106 do Ato das Disposições
Transitórias da 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



738

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 agente 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 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 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 - a que se refere o “caput” do art. 107 da Lei nº 11.050, de 19 de
janeiro de 1993;

IV - 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;

V - 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 e no grau correspondentes ao padrão de vencimento
básico 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.
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§ 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 titular 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 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 - Fica garantida aos segurados e seus dependentes a

continuidade da percepção dos benefícios previdenciários concedidos
com base no art. 79 da Lei Complementar nº 64, de 2002, até a data
de publicação desta lei, observadas as regras e critérios estabelecidos
pelo Regime Geral de Previdência Social.

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
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
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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 Comissões, 15 de outubro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Agostinho Patrús

Filho - Jayro Lessa - Antônio Júlio - João Leite.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 27/2007

(Redação do Vencido)
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
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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 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 caráter 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 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 -;
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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
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
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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 da administração 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 §

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 agente 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.”.
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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
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.

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;
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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 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.

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
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
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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.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 11/10/2007, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento da Sra.

Carmen Lúcia Ribeiro Guimarães, ocorrido em 10/10/2007, em
Uberaba. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Durval Ângelo, notificando o falecimento do Sr. Enrico
Giusti, ocorrido em 4/10/2007, na Itália. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento da Sra.
Rosa Capanema de Almeida, ocorrido em 8/10/2007, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO DE 2007

ATA
ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/10/2007

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
André Quintão, Eros Biondini, Carlin Moura, Gustavo Valadares e
João Leite, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados Domingos Sávio e Weliton Prado. 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, 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 a votar proposiçoes da
Comissão. Registra-se a presença dos Deputados Carlin Moura e
Gustavo Valadares. 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
aprovadas, em turno único, cada uma por sua vez, as Propostas de
Ação Legislativa nºs 2, 7 e 26/2007 (relator: Deputado André Quintão);
5, 22, e 27/2007 (relator: Deputado Eros Biondini); 8, 9, 11, 18, 20 e
28/2007 (relator: Deputado Carlin Moura); 13, 14, 15, 16 e 17/2007
(relator: Deputado João Leite) e 19/2007 (relator: Deputado Gustavo
Valadares, em virtude de redistribuição), que receberam parecer pela
aprovação, na forma do requerimento apresentado; e são rejeitadas
as Propostas de Ação Legislativas nºs 12 (relator: Deputado André
Quintão); 3, 6, 23 e 24/2007 (relator: Deputado Eros Biondini);
25/2007 (relator: Deputado João Leite); 10/2007 (relator: Deputado
Carlin Moura) e 21/2007 (relator: Deputado Gustavo Valadares, 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 dos Deputados André Quintão, em que
solicita seja enviado à Secretária de Educação pedido de informações
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sobre critérios de participação e sobre funcionamento do Programa de
Educação Profissional e da Rede Mineira de Formação Profissional;
Carlin Moura, que solicita o adiamento da votação do requerimento do
Deputado André Quintão, que propõe alterações na Lei Delegada nº
94. 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 outubro de 2007.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini - Carlin Moura.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
COMUNICAÇÃO

Do Deputado Luiz Humberto Carneiro comunicando a indicação do
Deputado Ademir Lucas para a vaga de membro efetivo da Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre o Veto à Proposição de Lei nº
17.860, em substituição ao Deputado Fábio Avelar.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.466/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela tem
por finalidade declarar de utilidade pública a Sociedade Musical São
Sebastião, com sede no Município de Sabará.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 10/8/2007, 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 1.466/2007 objetiva declarar de utilidade pública

a Sociedade Musical São Sebastião, com sede no Município de
Sabará.

Os requisitos para que as associações e fundações 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
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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. 38 do seu estatuto determina que a
Sociedade não distribuirá lucros ou dividendos nem concederá
remuneração a seus Diretores, Conselheiros, associados e
instituidores; e o parágrafo único do art. 40 preceitua que, em caso de
sua extinção, o patrimônio remanescente será doado a uma instituição
congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.466/2007.
Sala das Comissões, 16 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Delvito

Alves - Gilberto Abramo - Neider Moreira - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.487/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em epígrafe

tem por objetivo dar denominação à rodovia que liga os Municípios
Bocaina de Minas e Liberdade.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/8/2007 e
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.

Em 4/9/2007, esta relatoria baixou o projeto em diligência à
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão a fim de que
prestasse informações que subsidiassem a apreciação da matéria, o
que se deu mediante o Memo nº 79/2007/SCGERAES.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.487/2007 tem por escopo dar a denominação

de Joanito Balieiro à rodovia que liga os Municípios Bocaina de Minas
e Liberdade.
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No que se refere à competência normativa, as matérias que só
podem ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão
relacionadas 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 às suas peculiaridades.

No que diz respeito ao Estado membro, a regra básica para delimitar
sua competência está consagrada no § 1° do art. 25 da nossa 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,
além de atribuir ao Legislativo a competência de dispor sobre a
matéria, estabelece a exigência de que o homenageado seja falecido
e de que inexista outro bem com a mesma denominação no Município.

Ademais, a Carta mineira não inseriu o assunto no domínio da
iniciativa reservada aos titulares dos Poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário, do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo
adequada a apresentação do projeto por membro desta Casa.

Por fim, cumpre esclarecer que a Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, fazendo acompanhar informação dada pelo
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais,
declarou não haver objeção ao nome proposto para a referida rodovia.

Atendidos os requisitos legais, não há óbice à tramitação da matéria.
Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.487/2007.

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Neider Moreira - Hely Tarqüínio - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.509/2007
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Maria Lúcia Mendonça, o projeto de lei em
tela tem por objetivo dar denominação ao trecho da Rodovia MG-447
que liga o Município de Cataguases ao trevo da BR-120.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 25/8/2007, 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.

Com o objetivo de obter informações sobre o referido trecho, este
relator baixou a proposição em diligência ao Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - em
11/9/2007. De posse da resposta, passamos ao exame da matéria.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.509/2007 tem por escopo dar a denominação

de Dr. Ângelo Rocha ao trecho da Rodovia MG-447 que liga o
Município de Cataguases ao trevo da BR-120.

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 às suas peculiaridades.

No que diz respeito ao Estado, a regra básica para delimitar sua
competência está consagrada no § 1° do art. 25 da L ei 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 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 se tenha destacado por
relevantes serviços prestados à coletividade.
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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 desta Assembléia Legislativa.

Finalizando, cabe ressaltar que o Diretor-Geral do DER-MG, em
resposta à diligência solicitada, manifestou-se favoravelmente à
pretensão do projeto de lei em análise, uma vez que o referido trecho
não possui denominação oficial.

Em razão do que foi mencionado, inexiste óbice à tramitação da
matéria.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.509/2007.
Sala das Comissões, 16 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Neider

Moreira - Sebastião Costa - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.510/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Genaro, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Beneficente
Casa da Provisão, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/8/2007 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 1.510/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Beneficente Casa da Provisão, 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
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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 art.
14, parágrafo único, que as atividades dos seus Diretores e
Conselheiros não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o
recebimento de lucros, bonificações, vantagens ou benefícios; e no
art. 28, parágrafo único, que, na hipótese de sua dissolução, o
patrimônio remanescente reverterá a entidade congênere registrada
no Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.510/2007.
Sala das Comissões, 16 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Delvito Alves - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa - Neider Moreira -
Gilberto Abramo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.552/2007

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em tela
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária de Assistência e Defesa à Saúde - Acas -, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Preliminarmente, a matéria foi examinada pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, vindo agora a este órgão colegiado
para deliberação conclusiva, nos termos do art. 103, I, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.552/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária de Assistência e Defesa à
Saúde, com sede no Município de Belo Horizonte, entidade que tem
por diretriz desenvolver ações de assistência social e serviços de
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natureza diversa no intuito de beneficiar seus associados, os
moradores do Bairro Barroca e comunidades circunvizinhas.

Tendo em vista a amplitude de seus objetivos, orienta a população
sobre as formas de acesso aos serviços públicos e privados, publica
jornais e cartilhas com informações variadas e de interesse dos
moradores, com o apoio de voluntários, presta auxílio a idosos,
gestantes e crianças e oferece serviços médicos e odontológicos
gratuitos.

A importância do seu trabalho a credencia ao título de utilidade
pública.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.552/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 16 de outubro de 2007.
Doutor Rinaldo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.563/2007

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em
epígrafe visa declarar de utilidade pública a Associação dos Poetas e
Violeiros, com sede no Município de Paracatu.

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 1.563/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Poetas e Violeiros, com sede no Município de
Paracatu, que tem por finalidade promover encontros, intercâmbio e
interação entre os violeiros, cantadores e poetas de Minas Gerais.
Oferece cursos sobre execução de instrumentos, considerando o
conhecimento empírico dos alunos sobre a viola e valorizando suas
tradições. Dessa forma, busca junto a instituições públicas e
empresas os recursos necessários para fomentar e sustentar o
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esforço de preservação da arte dos violeiros, dos compositores de
música sertaneja e repentistas.

A Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e
Justiça, tem como propósito a adequação do 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

1.563/2007 em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2007.
Dimas Fabiano, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.591/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Rômulo Veneroso, o projeto de lei em tela
tem por objetivo declarar de utilidade pública o Centro de Assistência
Social Ebenézer, com sede no Município de Betim.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/9/2007 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 1.591/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Centro de Assistência Social Ebenézer, com sede
no Município de Betim.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências 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.
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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 reverterá 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 1.591/2007.
Sala das Comissões, 16 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.620/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em

tela tem por objetivo declarar de utilidade pública a Fundação de
Educação, Cultura, Desenvolvimento Empresarial e Social, com sede
no Município de Uberlândia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/9/2007 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 1.620/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Fundação de Educação, Cultura, Desenvolvimento
Empresarial e Social, com sede no Município de Uberlândia.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
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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 membros do Conselho de Curadores, Conselho Fiscal e
Conselho de Administração não serão remunerados pelo exercício de
suas funções nos referidos órgãos; e no art. 72, § 1º, que, na hipótese
de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a entidade
congênere, devidamente constituída e em plena atividade.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.620/2007.
Sala das Comissões, 16 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Delvito

Alves - Sebastião Costa - Gilberto Abramo - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.633/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de Santa Maria do Suaçuí – Apae –, com
sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/9/2007 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 1.633/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Santa Maria do Suaçuí, 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,
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funciona há mais de um ano e sua Diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art.
14, § 2º, que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros não
serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucros,
bonificações, vantagens ou benefícios; e no art. 46, parágrafo único,
que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente
reverterá 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 1.633/2007.
Sala das Comissões, 16 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.634/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela

tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação dos
Moradores Organizados de Natércia, com sede no Município de
Natércia.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 28/9/2007, 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 1.634/2007 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação dos Moradores Organizados de Natércia, com sede no
Município de Natércia.

Os requisitos para que as associações e fundações em
funcionamento no Estado sejam 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
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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 parágrafo único do art. 8º do seu estatuto
determina que os Diretores e Conselheiros não serão remunerados
pelo exercício de suas funções, e o parágrafo único do art. 26
preceitua que, em caso de sua extinção, seu patrimônio será
destinado a entidades sem fins lucrativos.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.634/2007.
Sala das Comissões, 16 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Delvito

Alves - Gilberto Abramo - Neider Moreira - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.637/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição em tela, de autoria do Deputado Padre João, tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores e
Produtores Rurais do Bairro Fazendinha e Adjacências, com sede no
Município de Pouso Alegre.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 28/9/2007 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 1.637/2007 tem por objetivo declarar de utilidade

pública a Associação dos Moradores e Produtores Rurais do Bairro
Fazendinha e Adjacências, com sede no Município de Pouso Alegre.

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
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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. 44, que caso
seja ela dissolvida seu patrimônio remanescente será destinado a
entidade congênere, legalmente constituída e com as mesmas
finalidades da instituição dissolvida; e o art. 45 dispõe que ela não
remunera seus Diretores e Conselheiros.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.637/2007.
Sala das Comissões, 16 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa - Hely Tarqüínio - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.638/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Creche Conceição
Aparecida Miguel, com sede no Município de Serrania.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/9/2007 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 1.638/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Creche Conceição Aparecida Miguel, com sede no
Município de Serrania.

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
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idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.
Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art.

6º, que na hipótese de sua dissolução o patrimônio remanescente
reverterá a entidade congênere, com personalidade jurídica e
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade
pública; e no art. 30, que as atividades dos seus Diretores e
Conselheiros, bem como as dos seus associados, não serão
remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação
bonificação ou vantagem.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.638/2007.
Sala das Comissões, 16 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Delvito

Alves - Gilberto Abramo - Neider Moreira - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.639/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em tela tem

por finalidade declarar de utilidade pública a Associação de Amparo a
Pacientes com Câncer - Asapac -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 28/9/2007, 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 1.639/2007 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação de Amparo a Pacientes com Câncer, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações 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
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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. 28 do seu estatuto determina que as
atividades dos Diretores, Conselheiros e associados serão
inteiramente gratuitas, e o art. 32 preceitua que, em caso de sua
dissolução, os bens remanescentes serão destinados a instituição
congênere, com personalidade jurídica, registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.639/2007.
Sala das Comissões, 16 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Delvito Alves - Hely Tarqüínio - Gilberto Abramo - Sebastião Costa -
Neider Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.641/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Mosconi, o projeto de lei em tela tem
por objetivo declarar de utilidade pública a associação Rede Mineira
de Inovação - RMI -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/9/2007 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 1.641/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a associação Rede Mineira de Inovação, 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
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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, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art.
27, que as atividades de seus dirigentes não serão remuneradas e, no
art. 29, que, na hipótese de sua extinção, o patrimônio remanescente
será incorporado a entidade congênere, com objetivos iguais ou
semelhantes à extinta, observados os requisitos da Lei nº 9.790, de
1999, que dispõe sobre a qualificação das pessoas jurídicas sem fins
lucrativos como organização da sociedade civil de interesse público –
Oscip.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.641/2007.
Sala das Comissões, 16 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa - Neider Moreira - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 788/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em
análise tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Tupaciguara o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14/4/2007 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 8/5/2007 o projeto foi baixado em diligência à Secretária de
Planejamento e Gestão para que se pronunciasse sobre a proposta, o
que foi feito por intermédio do Memo/SCRLP/DCPI nº 2.863/2007 e
nota técnica da Subsecretaria da Casa Civil.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 788/2007 tem como objetivo autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Tupaciguara um terreno com área
de 12.758,59m², situado na Rua Bueno Brandão, s/nº, naquele ente
federativo, registrado sob o nº 12.537, a fls. 136 do Livro 3-K, no
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Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tupaciguara.
A transferência de domínio de patrimônio público está sujeita à regra

prevista 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, que subordina o negócio
jurídico à existência de interesse público devidamente justificado.

De acordo com parágrafo único do art. 1º da proposição, o imóvel
será destinado ao desenvolvimento de projetos educacionais para
atendimento comunitário, de que resultará relevantes benefícios para
a comunidade local. Ainda em defesa do interesse coletivo, o art. 2º
prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se essa
finalidade for desvirtuada.

Cabe esclarecer que a Subsecretaria da Casa Civil, citando parecer
da Secretaria de Esportes e Juventude, órgão a que o imóvel está
vinculado, pronuncia-se de forma favorável à pretensão do projeto,
pois a comunidade local poderá melhor usufruir o espaço para a
prática esportiva, após os investimentos que serão realizados pelo
Município.

Tendo em vista essas considerações, não há impedimento à
tramitação do projeto de lei em análise nesta Casa. Entretanto,
apresentamos a Emenda nº 1, para corrigir a área do imóvel.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 788/2007 com a seguinte Emenda nº
1.

EMENDA Nº 1
Substitua-se, no art. 1º, a expressão “12.758,59m²” por

“12.758,50m²”.
Sala das Comissões, 16 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Neider

Moreira - Sebastião Costa - Delvito Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.015/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, a proposição em epígrafe
“torna obrigatória a comunicação dos repasses de recursos
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financeiros estaduais para os Municípios às respectivas Câmaras
Municipais e a disponibilização, na internet, de informações sobre as
atividades da administração pública, sob o título Minas Transparente,
e dá outras providências”.

A proposição foi distribuída inicialmente 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 Defesa do Consumidor e do Contribuinte,
examinando o mérito do projeto, opinou pela sua aprovação na forma
do Substitutivo nº 1.

Vem, agora, a matéria a esta Comissão, para ser analisada no
âmbito de sua competência, nos termos regimentais. Cabe também a
esta Comissão apreciar o Projeto de Lei nº 263/2007, de autoria do
Deputado Padre João, que trata de matéria semelhante, o qual foi
anexado a esta proposição.

Fundamentação
A proposição em estudo visa precipuamente à democratização das

informações, com o objetivo de contribuir para a efetivação dos
princípios da moralidade e da publicidade, os quais devem nortear a
administração pública.

Com o intuito de conferir maior transparência aos atos praticados
pela administração, a proposição estabelece para todos os órgãos e
entidades do Estado a obrigação de disponibilizar na internet
informações de interesse público, tais como dados sobre licitações,
contratos, convênios, obras em execução e respectivas empresas
contratadas, remuneração paga aos agentes públicos discriminada
por cargos e número de servidores neles lotados.

O mérito dessa iniciativa é incontestável. Somente com a
disponibilização de informações sobre os atos praticados, será
possível ampliar a participação da população, exercer o controle social
e a fiscalização. Não há maneira mais eficaz de se fiscalizar do que o
controle direto, pelo cidadão, dos atos praticados pela administração
pública. E esse controle somente será possível se o cidadão dispuser
de instrumentos que tornem os atos praticados realmente
transparentes, de conhecimento público.

Além de estar ancorada em princípios constitucionais, a medida
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proposta encontra amparo na Lei de Responsabilidade Fiscal, que, ao
tratar do controle e da fiscalização da gestão dos recursos públicos,
dispôs que “a transparência será assegurada mediante incentivo à
participação popular e a divulgação de dados referentes à gestão
fiscal em meios eletrônicos”.

A Comissão de Constituição e Justiça aprimorou a matéria,
promovendo alterações de ordem técnico-legislativa, com vistas ao
aperfeiçoamento do texto e à consolidação das leis. Assim, optou por
introduzir alterações na Lei nº 13.367, de 1999, em vez de criar
diploma legal, com o que concordamos.

No que se refere ao Projeto de Lei nº 263/2007, que dispõe sobre o
direito à informação estabelecido nas Constituições Federal e
Estadual e garante o acesso via internet a informações públicas, a
intenção é a mesma do Projeto de Lei nº 1.015/2007, que trata a
matéria de forma mais abrangente, tendo, assim, incluído em seu
texto os objetivos da proposição anexada.

Quanto ao aspectos financeiro e orçamentário, aos quais compete a
esta Comissão analisar, o projeto não cria despesas significativas ao
erário e poderá acarretar um impacto financeiro positivo, pois contribui
para o controle externo e social dos recursos públicos envolvidos nos
instrumentos que menciona, evitando conseqüentemente, o uso
inadequado desses recursos.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.015/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Sebastião

Helvécio - Antônio Júlio - Jayro Lessa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.309/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em
epígrafe altera o art. 4º da Lei nº 15.757, de 4/10/2005, e dá outras
providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 28/6/2007, a proposição foi
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distribuída, preliminarmente, à Comissão de Constituição e Justiça,
que opinou pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Cabe agora a esta Comissão emitir seu parecer, nos termos
regimentais.

Fundamentação
O projeto em tela pretende alterar a redação do art. 4º da Lei nº

15.757, de 2005, enfatizando que a isenção do Imposto sobre as
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS - para aquisição de automóvel pelo portador de
deficiências física, visual ou mental, severa ou profunda, e pelo autista
alcança também os menores de idade, que se valerão de seus
respectivos representantes legais para exercer esse direito, assim
como já o fazem os judicialmente interditados.

A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbice de
natureza jurídico-constitucional a impedir a normal tramitação da
proposição, aperfeiçoando o projeto de acordo com o princípio da
isonomia nas isenções extrafiscais; o Código Civil Brasileiro, que
estabelece requisitos de ordem subjetiva para a realização de
negócios jurídicos; e o art. 1º da Lei nº 15.757, o qual já estende o
benefício aos incapazes por intermédio de seus representantes legais.

O projeto atende também aos pressupostos da Lei Complementar
Federal nº 101 - Lei de Responsabilidade Fiscal -, uma vez que já
estão consignados na Lei nº 15.757 mecanismos de compensação
para a possível perda de receita decorrente da implementação da
medida proposta.

Esta Comissão entende que o projeto aprimora de forma inequívoca
a legislação em vigor, devendo prosperar nesta Casa.

Tendo em vista que o disposto no “caput” do art. 4º da lei que se
pretende alterar já está abrangido no art. 1º da mesma norma,
sugerimos ao final deste parecer o Substitutivo nº 2, que preserva a
disposição contida no parágrafo único desse art. 4º.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.309/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, que a seguir
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apresentamos.
SUBSTITUTIVO Nº 2

Altera a Lei nº 15.757, de 4 de outubro de 2005, que autoriza o
Poder Executivo a isentar do Imposto sobre as Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS –
a aquisição de automóvel para a utilização por pessoa portadora de
deficiências física, visual e mental, severa ou profunda, ou autista.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 1º da Lei nº 15.757, de 4 de

outubro de 2005, o seguinte § 2º, passando o seu parágrafo único a §
1º:

“Art. 1º - (...)
§ 2º - Os representantes legais respondem solidariamente quanto ao

imposto que deixar de ser pago em razão da isenção de que trata o
“caput”.”.

Art. 2º - Fica revogado o art. 4º da Lei nº 15.757, de 4 de outubro de
2005.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de outubro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Agostinho Patrús Filho -

Sebastião Helvécio - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.422/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Agostinho Patrús Filho, o projeto de lei em
epígrafe cria e determina a inserção de mensagens nas faturas dos
serviços e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” no dia 3/8/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança
Pública.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre a matéria quanto
aos aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
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O art. 1º do projeto em estudo torna obrigatória a divulgação da
mensagem “Diga não à violência - conquiste a paz” nas faturas
referentes aos serviços de fornecimento de água, energia elétrica,
telefonia, bem como nos documentos para recolhimento de impostos
do Estado.

Cabe destacar que a lei, como norma que rege a sociedade ou,
melhor dizendo, como regra de conduta imposta pelo Estado a todos
os cidadãos, indistintamente, pode, em princípio, receber os mais
variados conteúdos, devendo, no entanto, possuir um fundamento
extremamente convincente para sua edição. Sendo assim, não se
mostra razoável a promulgação de uma lei desnecessária para fazer
face a uma demanda específica.

Essas considerações refletem o princípio da razoabilidade, de
previsão expressa na Constituição do Estado, em seu art. 13. Tal
princípio deve balizar toda atuação estatal, tanto no plano legiferante,
como no jurisdicional e no administrativo.

Ao analisar o texto do projeto e sua justificação, verificamos que a
medida pretendida diz respeito à veiculação de campanha educativa
de combate à violência.

Com efeito, tendo em consideração o referido princípio, fica clara a
inadequação da instituição, por lei, da medida pretendida pelo projeto.
No caso em questão, qual seja a veiculação de campanha educativa,
cabe ao Poder Executivo, no exercício de seu juízo discricionário,
decidir a forma de veiculação mais eficaz, segundo as circunstâncias,
não sendo conveniente - para não dizer desnecessário - que o Poder
Legislativo dite ao Executivo, por meio de atos legislativos, a forma de
empreender campanha educativa.

Ademais, o projeto cria obrigação para entes da administração
indireta do Estado, padecendo de vício de origem por
inconstitucionalidade formal, uma vez que o art. 66, III, “e”, da
Constituição Estadual submete à competência reservada do
Governador a inauguração do processo legislativo referente às
matérias afetas à organização administrativa no âmbito do Poder
Executivo. Como se sabe, é matéria pacífica na Suprema Corte bem
como em todos os outros Tribunais que, em se tratando de norma de
iniciativa privativa do Chefe do Executivo, não pode o Poder
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Legislativo elaborá-las, sob pena de ofensa ao princípio da
independência e harmonia entre os Poderes, consagrado no art. 2º da
Constituição da República.

Desse modo, tendo em vista o princípio da razoabilidade e as regras
de iniciativa previstas expressamente na Constituição do Estado, fica
clara a inadequação da lei para instituir a medida pretendida pelo
projeto, bem como sua inconstitucionalidade.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.422/2007.
Sala das Comissões, 16 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Delvito Alves - Sargento Rodrigues - Neider Moreira -
Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.481/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei em
epígrafe tem a finalidade de autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Itabirinha de Mantena o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/8/2007 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 4/9/2007, esta relatoria solicitou que a proposição fosse baixada
em diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, para
que informasse sobre a situação do imóvel e se há óbice à sua
transferência, bem como ao Prefeito de Itabirinha de Mantena, para
que se manifestasse sobre os termos da doação.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.481/2007 tem como finalidade conferir

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao
Município de Itabirinha de Mantena imóvel com área de 400,00m²,
situado na Praça D. Manoela, s/nº, nesse Município, e registrado sob
o nº 5.569, a fls. 48 do Livro 2-U, no Cartório de Registro de Imóveis
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da Comarca de Mantena.
A Constituição mineira, em seu art. 18, exige autorização legislativa

para alienação de bem imóvel do Estado. Além disso, 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 inciso I de seu art. 17, determina a necessidade de
interesse público devidamente justificado.

Cabe informar que o imóvel a ser doado será destinado à edificação
de unidade de saúde, conforme determina o parágrafo único do art. 1º
do projeto de lei em análise, o que beneficiará toda a comunidade de
Itabirinha de Mantena. Conforme ressaltou o Prefeito Municipal, essa
alienação permitirá que a administração local preste os serviços de
saúde com mais qualidade e eficiência; assim, a população poderá
cercar-se de melhores e mais dignas condições de atendimento.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2º determina que, se
no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de
doação, o imóvel não receber tal destinação, reverterá ao patrimônio
do doador.

Por fim, ressalte-se que a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão, por meio da Nota Técnica nº 246/2007, manifestou-se
favoravelmente à pretensão em tela, pois no imóvel já funciona um
centro de saúde gerenciado pelo Município.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.481/2007.
Sala das Comissões, 16 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Sargento Rodrigues - Neider Moreira - Delvito Alves
- Hely Tarqüínio.
PARECER O PARA 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.598/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 101/2007, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o
Poder Executivo a doar ao Município de Abaeté o imóvel que
especifica.
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A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/9/2007 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.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.598/2007 tem como finalidade conferir

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao
Município de Abaeté um imóvel de propriedade do Estado, com área
de 10.000,00m², situado no lugar denominado Lagoa, Fazenda Santa
Maria de Cima, nesse Município, registrado sob o nº 8.187, a fls. 72 do
Livro 3-O, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Abaeté.

O referido imóvel foi incorporado ao patrimônio do Estado em 1947,
por doação de particulares, tendo funcionado no local a Escola
Estadual José Leopoldino de Souza Cruz, que atualmente está
municipalizada. Em parte do terreno, encontram-se instalados uma
igreja e um campo de futebol.

A alienação de patrimônio público deve observar o art. 18 da
Constituição mineira, que exige autorização legislativa para a
efetivação da transferência de domínio. No âmbito infraconstitucional,
a Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da
Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da
administração pública, no inciso I de seu art. 17, impõe, além da
referida autorização, a existência de interesse público devidamente
justificado.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º do projeto, a área a ser
doada destina-se ao funcionamento de escola municipal já existente
no local, e o restante, ao atendimento de interesses municipais.
Portanto, esse propósito está em consonância com o interesse da
comunidade.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2º da proposição
determina que a área reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo
de cinco anos, contados da lavratura da escritura pública de doação,
não lhe tiver sido dada a destinação estabelecida.

Uma vez que o projeto em análise atende aos preceitos legais que o
disciplinam, não encontramos óbice à sua tramitação nesta Casa.
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Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.598/2007.
Sala das Comissões, 16 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Delvito

Alves - Sargento Rodrigues - Neider Moreira - Sebastião Costa - Hely
Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.601/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem nº 104/2007, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o
Poder Executivo a doar ao Município de Juiz de Fora o imóvel que
especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo”, em 21/9/2007,
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.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.601/2007 pretende conferir autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao Município de
Juiz de Fora um imóvel de propriedade do Estado, com área de
2.676,00m², situado na Rua Acácio Duarte, nº 323, Bairro Retiro,
nesse Município, registrado sob o nº 3.846, a fls. 192 do Livro 3-C, no
Cartório de Registro de Imóveis de 3º Ofício da Comarca de Juiz de
Fora.

O referido imóvel foi incorporado ao patrimônio do Estado em 1966,
por doação daquele ente federativo, tendo funcionado no local a
Escola Estadual Olinda de Paula Magalhães, que atualmente se
encontra instalada em outro endereço.

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 inciso I de seu
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art. 17, impõe, além da referida autorização, a necessidade de
interesse público devidamente justificado. Assim, o parágrafo único do
art. 1º prevê que a referida área será destinada à construção de uma
praça pública.

Mesmo sendo o bem transferido a outro ente da Federação, o
respectivo contrato deve ser revestido de garantia. Esta, neste caso,
está prevista no art. 2º do projeto, que estabelece o retorno do imóvel
ao patrimônio do Estado se, após o termo de cinco anos contados da
lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a
destinação prevista.

Atendendo o projeto em análise aos preceitos legais que o
disciplinam, não encontramos óbice à sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.601/2007.
Sala das Comissões, 16 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Delvito Alves - Hely Tarqüínio - Neider Moreira - Sargento
Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.602/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 105/2007, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o
Poder Executivo a doar ao Município de Juiz de Fora o imóvel que
especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/9/2007 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.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.602/2007 tem por finalidade conferir

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao
Município de Juiz de Fora um imóvel constituído de área com 723m²,
situado na Rua Diva Garcia, no Município, e registrado sob o nº
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23.723, a fls. 235 do Livro 3-Z, no Cartório de Registro de Imóveis de
1º Ofício da Comarca de Juiz de Fora.

O imóvel foi incorporado ao patrimônio do Estado em 1969, por
doação do Município, para que abrigasse a Escola Estadual
Dilermando Cruz. Atualmente, essa unidade de ensino encontra-se
instalada em imóvel próprio.

A transferência de domínio de patrimônio público deve observar o
art. 18 da Constituição mineira, 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 inciso I do art. 17, impõe, além da referida
autorização, a necessidade de interesse público devidamente
justificado.

Essa exigência está plenamente atendida com a finalidade expressa
no parágrafo único do art. 1º do projeto, pois o imóvel será utilizado
como canteiro de obras da 3ª etapa do projeto de revitalização urbana
e do Córrego do Yung e, após sua conclusão, será destinado a
equipamento público.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2º da proposição
determina que o bem reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo
de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação,
não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.602/2007.
Sala das Comissões, 16 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Sargento Rodrigues - Neider Moreira - Hely
Tarqüínio - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.604/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 107/2007, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o
Poder Executivo a doar ao Município de Santo Antônio do Monte o
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imóvel que especifica.
A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/9/2007 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.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.604/2007 trata de conferir autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao Município de
Santo Antônio do Monte um imóvel de propriedade do Estado, com
área de 7.206,50m², situado no Bairro Monsenhor Otaviano, nesse
Município, registrado sob o nº 6.951, a fls. 192 do Livro 2-T, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santo Antônio do
Monte, e incorporado ao patrimônio do Estado em 1986, por doação
daquele ente federativo.

A alienação de patrimônio público deve observar o art. 18 da
Constituição mineira, que exige autorização legislativa para a
efetivação da transferência de domínio. No âmbito infraconstitucional,
a Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da
Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da
administração pública, no inciso I de seu art. 17, impõe, além da
necessidade da referida autorização, a existência de interesse público
devidamente justificado.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º do projeto, a área a ser
doada destina-se à construção de ginásio poliesportivo e de escola
municipal. Portanto, esse propósito está em consonância com o
interesse da comunidade.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2º da proposição
determina que a área reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo
de cinco anos, contados da lavratura da escritura pública de doação,
não lhe tiver sido dada a destinação estabelecida.

Atendendo o projeto em análise aos preceitos legais que o
disciplinam, não econtramos óbice à sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.604/2007.
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Sala das Comissões, 16 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Sargento Rodrigues - Delvito Alves - Hely Tarqüínio - Neider
Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.631/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 113/2007, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o
Poder Executivo a doar ao Município de Barbacena o imóvel que
especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/9/2007 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.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.631/2007 trata de conferir autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao Município de
Barbacena imóvel constituído de terreno urbano edificado, com área
de 1.193,04m², situado na Praça Conde de Prado, nº 81, Centro,
nesse Município, e registrado sob o nº 64, a fls. 114 do Livro 3, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barbacena. O referido
bem foi incorporado ao patrimônio do Estado, em 1929, por compra de
particulares.

Esclarece o autor da matéria que a pretensão de se alienar o imóvel
resulta de entendimentos havidos entre a Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão com a administração municipal de Barbacena,
tendo em vista esse bem ser objeto de Termo de Cessão de Uso
celebrado em 2005, com vigência de cinco anos.

A matéria deve observar a Constituição mineira, no art. 18, que
exige autorização legislativa para alienação de bem imóvel do Estado.
E, no âmbito infraconstitucional, a Lei Federal nº 8.666, de 1993 - que
regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição da República e institui
normas para licitações e contratos da administração pública - que, no
inciso I do art. 17, impõe, além da referida autorização, a existência de
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interesse público devidamente justificado.
Essa exigência está plenamente atendida, pois, segundo o

parágrafo único do art. 1º do projeto, o imóvel destina-se à instalação
de serviços públicos de saúde, educacionais e culturais, com
relevantes benefícios para a comunidade local.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2º da proposição
determina que o bem reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo
de cinco anos, contados da lavratura da escritura pública de doação,
não lhe tiver sido dada a destinação estabelecida.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.631/2007.
Sala das Comissões, 16 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Delvito Alves - Hely Tarqüínio - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.632/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 114/2007, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
DER-MG - a doar ao Município de Campo Belo o imóvel que
especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/9/2007 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.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.632/2007 trata de conferir autorização

legislativa para que o Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais - DER-MG - possa doar ao Município de
Campo Belo imóvel constituído pelo terreno e benfeitorias, com área
de 12.000m², situado no lugar denominado Fazenda da Chácara,
nesse Município, e registrado sob o nº 30.116, a fls 149 do Livro 3–Q,
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Campo Belo.
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A matéria deve observar a Constituição mineira, no art. 18, que
exige autorização legislativa para alienação de bem imóvel do Estado
e, em seu § 5º, estende a obrigação também para suas autarquias e
fundações.

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 inciso I de seu
art. 17, impõe aos órgãos da administração direta e a entidades
autárquicas e fundacionais, além da referida autorização, a
necessidade de interesse público devidamente justificado.

Essa exigência está plenamente atendida, pois, de acordo com o
parágrafo único do art. 1º do projeto, o imóvel destina-se à instalação
da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente, com
relevantes benefícios para a população local.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2º da proposição
determina que o bem reverterá ao patrimônio do DER-MG se, no
prazo de cinco anos, contados da lavratura da escritura pública de
doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.632/2007.
Sala das Comissões, 16 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Neider

Moreira - Sebastião Costa - Delvito Alves - Hely Tarqüínio.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 18 DE OUTUBRO DE 2007

ATAS
ATA DA 98ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/10/2007
Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho, Doutor Viana e José

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

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem nº 120/2007
(encaminha o Projeto de Lei nº 1.682/2007), do Governador do Estado
- 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Projetos de Lei nºs 1.683 a 1.693/2007 - Requerimentos nºs 1.295 a
1.327/2007 - Requerimentos da Comissão de Participação Popular e
da Deputada Cecília Ferramenta - Comunicações: Comunicações dos
Deputados Sávio Souza Cruz, Dalmo Ribeiro Silva (2) e Luiz
Humberto Carneiro - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Luiz Tadeu Leite, André Quintão, Vanderlei Miranda, Weliton Prado e
Getúlio Neiva - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de
Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos: Requerimento da Deputada Cecília
Ferramenta; deferimento - 2ª Fase: Questão de ordem; chamada para
recomposição de quórum; existência de número regimental para a
continuação dos trabalhos - Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; aprovação -
Prosseguimento da discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei
Complementar nº 29/2007; encerramento da discussão; questão de
ordem; discursos das Deputadas Rosângela Reis e Elisa Costa;
votação nominal do Substitutivo nº 1, salvo emendas; aprovação;
votação nominal das Emendas nºs 1 a 4; aprovação - Discussão, em
1º turno, do Projeto de Lei nº 1.658/2007; aprovação na forma do
Substitutivo nº 1 - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
370/2007; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão,
em 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 27/2007; discurso do
Deputado Sargento Rodrigues; apresentação da Emenda nº 1;
encerramento da discussão; requerimento do Deputado Luiz
Humberto Carneiro; deferimento; suspensão e reabertura da reunião;
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prorrogação da reunião; requerimento da Deputada Elisa Costa;
deferimento; questão de ordem; leitura do inciso III do art. 7º do
Substitutivo nº 1; votação nominal do Substitutivo nº 1 ao vencido em
1º turno, salvo emenda e destaques; aprovação; questão de ordem;
votação nominal do inciso III do art. 7º do Substitutivo nº 1; aprovação;
votação nominal do inciso II do art. 8º do vencido em 1º turno;
aprovação; prejudicialidade do inciso II do art. 8º do Substitutivo nº 1;
votação nominal da Emenda nº 1; rejeição; declarações de voto -
Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras
do Sr. Presidente - 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 - Almir Paraca - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - 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 - 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 - Rosângela Reis - Ruy
Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - 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-
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Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.
1ª Parte

1ª Fase (Expediente)
Ata

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

Correspondência
- O Deputado Luiz Tadeu Leite, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte

correspondência:
MENSAGEM Nº 120/2007

Belo Horizonte, 11 de outubro de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

Augusta Assembléia Legislativa, Projeto de Lei que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Varginha o imóvel que especifica.

O Projeto tem por objetivo dar destinação ao imóvel constituído de
um terreno e respectiva edificação, no qual irá funcionar uma escola
municipal, contígua à Escola Municipal Major Matheus Tavares.

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 1.682/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Varginha o

imóvel que especifica.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Varginha imóvel de propriedade do Estado de Minas Gerais, situado
na Av. dos Imigrantes, nº 3.770, Bairro Vargem, naquele Município,
com área de 826,73m2, registrado sob o nº 3.305, no livro 3 “D”, fls.
148, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Varginha.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” destina-se ao
funcionamento de uma escola municipal.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se , findo o prazo de cinco anos, contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver dada a destinação prevista,
ou modificada a sua finalidade.
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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.
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 1.683/2007
Dá denominação a trecho da rodovia MG-314, no Município de

Peçanha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominado Rodovia Prefeito Belisário da Cunha

Pereira o trecho da rodovia MG-314, que liga o Município de
Cantagalo a Peçanha.

Parágrafo único - O Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais - DER-MG - providenciará, com recursos de
seu orçamento, a fixação de placas indicativas da denominação da
rodovia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de outubro de 2007.
Gustavo Valadares
Justificação: Essa proposição tem por objetivo dar a denominação

de Prefeito Belisário da Cunha Pereira ao trecho da MG-314, que liga
Cantagalo a Peçanha, como forma de homenagear e demonstrar
respeito a essa ilustra figura pública.

Advogado, fazendeiro, Ex-Prefeito do Município de Peçanha e filho
do ex-Senador Simão da Cunha Pereira, foi um brilhante político e
defensor de toda região do Vale do Suaçuí, e fez história na política
de sua terra, especialmente na atenção aos mais necessitados. Sendo
assim, encontram-se respeitadas as orientações da Lei Estadual nº
13.408, de 21/12/99.

Com certeza, a homenagem de que trata esta lei encontrará ecos na
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população de Peçanha e região.
Tendo em vista o mérito e a relevância da denominação aqui

proposta, espero pelo apoio dos colegas para sua aprovação.
- 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 1.684/2007
Declara de utilidade pública o Projeto Caminhando Juntos - Procaj -,

com sede no Município de Diamantina.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Projeto Caminhando

Juntos - Procaj -, com sede no Município de Diamantina.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de outubro de 2007.
André Quintão
Justificação: O Projeto Caminhando Juntos - Procaj -, com sede no

Município de Diamantina, foi criado em 1999 e é entidade filantrópica,
sem fins lucrativos.

Atende hoje 615 famílias associadas, com 1.184 crianças inscritas
no sistema de apadrinhamentos brasileiro e estrangeiro do Fundo
Cristão para Crianças, totalizando uma população de 3.285 pessoas
atendidas.

Desenvolve, ainda, projetos sociais em 19 comunidades rurais do
Município de Diamantina, nas áreas de saúde, educação, esporte,
lazer, recreação e desenvolvimento comunitário.

- 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 1.685/2007
Dispõe sobre a instalação de balanças eletrônicas de pesagem de

bovinos e suínos destinados ao abate nos frigoríficos do Estado de
Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Poder Executivo do Estado de Minas Gera is fica obrigado

a instalar, nos frigoríficos sediados no Estado, balanças eletrônicas de
pesagem de bovinos e suínos.
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Art. 2° - As balanças eletrônicas de pesagem de bov inos e suínos, a
que se refere esta lei, serão aferidas pelo Instituto Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro.

Art. 3° - Fica o Poder Executivo autorizado a celeb rar convênios com
os Sindicatos Rurais dos Municípios do Estado para a operação das
balanças eletrônicas de pesagem de bovinos e suínos.

Art. 4° - No caso de diferença de peso entre as bal anças de
propriedade dos frigoríficos e as balanças eletrônicas de pesagem de
bovinos e suínos, a que se refere esta lei, prevalecerá o maior valor
de pesagem encontrado.

Art. 5° - A pesagem dos bovinos e suínos deverá ser  realizada à
vista do vendedor, individualmente, no momento que anteceder a
entrega do animal para abate.

Art. 6° - As despesas decorrentes da aplicação dest a lei correrão às
custas da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 16 de outubro de 2007.
Arlen Santiago
Justificação: Esse projeto de lei foi elaborado para oferecer aos

pecuaristas um serviço eficiente de aferição das pesagens dos
frigoríficos, com o objetivo de eliminar as dúvidas quanto ao
verdadeiro peso dos animais.

Isso se torna possível com a instalação de uma segunda balança no
frigorífico, ao lado da balança já existente, operada por um funcionário
do Sindicato Rural, contratado e treinado especialmente para este
trabalho.

O projeto determina que a instalação desta balança, a “Balança do
Pecuarista”, será supervisionada pelo Inmetro, órgão do Governo que
tem uma credibilidade muito grande na sociedade, portanto à prova de
manipulação que possam alterar o resultado das pesagens.

Acreditando na iniciativa de trazer para Minas um modelo de
organização e clareza, como esse apresentado em outros estados da
Federação, solicito apoio aos nobres pares para a aprovação deste
projeto que, ao meu ver, é de suma necessidade para os produtores e
empresários do ramo, pois só assim acabaremos com a desconfiança
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que desmotiva nosso povo.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política

Agropecuária e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos
do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.686/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conceição da

Barra de Minas 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

Conceição da Barra de Minas o imóvel constituído por um terreno e
respectivas benfeitorias, com área de 598,50 m² (quinhentos e
noventa e oito metros quadrados e cinqüenta centímetros), situado
nesse Município, no lugar denominado Rua São José, confrontando,
pela frente, numa extensão de 24m, com a Rua São José, pelo lado
direito, numa extensão de 30 metros; pelo lado esquerdo, numa
extensão de 27 metros; pelo lado direito confrontando com Ciro José
de Oliveira, pelo lado esquerdo com Olímpio Severino da Silva e
fundos, numa extensão de 18 metros com o mesmo senhor, conforme
escritura pública de doação de terreno, do Cartório de Cassiterita,
Comarca de São João Del Rei - MG, Livro nº 48, fls. 30/31.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” deste artigo destina-
se à construção de uma Casa de Música, para incentivar os jovens
talentos do Município e região.

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 Reuniões, 16 de outubro de 2007.
Domingos Sávio
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo formalizar a doação

de um imóvel de propriedade do Estado ao Município de Conceição
da Barra de Minas, destinado à construção de uma Casa de Música
para incentivar os jovens talentos do Município e da região.

O referido imóvel foi doado pela Prefeitura Municipal de Conceição
da Barra de Minas ao Estado. No local, funcionava a cadeia pública de
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Conceição da Barra de Minas, e o desejo do Município é que haja a
doação por parte do Estado, razão pela qual apresentamos esse
projeto de lei, esperando contar com o apoio dos nobres pares desta
Casa para sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.687/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Clube

Campestre de São José do Jacuri Canto da Cachoeira - Ascanto -,
com sede no Município de São José do Jacuri.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária do Clube Campestre de São José do Jacuri Canto da
Cachoeira - Ascanto -, com sede no Município de São José do Jacuri.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de outubro de 2007.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A principal finalidade da Associação Comunitária do

Clube Campestre de São José do Jacuri Canto da Cachoeira -
Ascanto -, consiste em promover, apoiar, coordenar e orientar toda
iniciativa que gere o desenvolvimento ambiental, social, técnico,
econômico e cultural através de atividades de assistência social,
preservação do meio ambiente, desenvolvimento de projetos para
preservação da fauna e da flora, apoio de iniciativas para recuperação
de nascentes e encostas e outras que proporcionem melhoria no
convívio entre as classes, promovam o voluntariado e o combate à
pobreza.

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 1.688/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Amigos
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da Cidade de São José do Jacuri - Ascajac -, com sede no Município
de São José do Jacuri.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária dos Amigos da Cidade de São José do Jacuri - Ascajac -,
com sede no Município de São José do Jacuri.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de outubro de 2007.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A principal finalidade da Associação Comunitária dos

Amigos da Cidade de São José do Jacuri - Ascajac - consiste em
promover, apoiar, coordenar e orientar toda iniciativa que gere
desenvolvimento social, técnico, econômico e cultural, por meio de
assistência social, defesa e conservação do patrimônio histórico,
preservação do meio ambiente, recuperação de nascentes e fomento
ao esporte amador. Além disso, visa promover o voluntariado e a
melhoria no convívio entre as classes por meio da integração de seus
associados.

A referida associação apresenta os requisitos legais para ser
declarada de utilidade pública, razão pela qual solicitamos a
aprovação dessa 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 1.689/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Poços de Caldas

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

Poços de Caldas o imóvel com área de 12.170,00 m² (doze mil e
cento e setenta metros quadrados), situado nesse Município e
registrado sob o Livro 103, fls. 161vº/166, do Tab. do 1º Ofício no
Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de outubro de 2007.
Carlos Mosconi
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Justificação: O Centro Social Urbano Dr. Nelson de Paiva, descrito
no art. 1º deste projeto, de propriedade do Estado, é um equipamento
social, esportivo e de lazer de grande importância para a região Leste
da cidade de Poços de Caldas, que, em razão de sua localização,
estrutura a demanda existente e oferece excelentes condições para o
desenvolvimento de atividades comunitárias.

O Município assumiu a administração desse espaço em 1993, por
meio de Contrato de Concessão de Direito Real e de Uso celebrado
com a Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social, expirado em
26/5/97. Desde então, a Prefeitura Municipal tem buscado, sem êxito,
a renovação da concessão.

A transferência do referido centro social urbano ao Município de
Poços de Caldas é essencial não só para o respaldo das ações que
continua desenvolvendo nesse local, mas, principalmente, para
oferecer-lhe meios legais para o aprimoramento dessas ações, por
meio da aplicação de recursos e da realização de novos investimentos
que propiciem a total exploração de seu potencial. Para tanto, faz-se
necessária a transferência de domínio do imóvel ao Município, de
modo a elidir óbices à realização desse desiderato.

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 1.690/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Poços de Caldas

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

Poços de Caldas o imóvel, com área de 24.321,00 m² ( vinte e quatro
mil e trezentos e vinte e um metros quadrados), situado nesse
Município e registrado sob o Livro 209-N, fls. 68, do Tab. do 2º Ofício,
e sob o Livro 142- N-A, fls. 154, lavrada pela Tab. do 1º Ofício, no
Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Salas das Reuniões, 16 de outubro de 2007.
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Carlos Mosconi
Justificação: O imóvel descrito no art. 1º deste projeto foi adquirido

pelo Município de Poços de Caldas, por desapropriação, em 11/9/84.
Essa área desapropriada foi declarada de utilidade pública,
objetivando a implantação do Ceasa. Entretanto, em 16/10/85, foi
doado para o Estado, com a mesma finalidade.

O Centro Regional de Abastecimento de Poços de Caldas,
construído na década de 80, atende, ainda hoje, a referida cidade com
a comercialização agrícola.

Considerando que a administração, a manutenção e as reformas
necessárias ao bom funcionamento desse equipamento encontram-se
a cargo da municipalidade, o Município vê-se em dificuldades para
investir no imóvel, já que seu domínio não lhe pertence. Assim, para
que os serviços continuem e as reformas aconteçam, faz-se
necessário transferir o domínio a quem já detém a posse, bem como
arca, há anos, com todos os ônus para sua manutenção.

Por se tratar de projeto de lei dotado de legalidade, juridicidade e
constitucionalidade, solicito aos nobres pares o apoio à sua
aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.691/2007
Declara de utilidade pública o Movimento de Mulheres de Timóteo,

com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Movimento de

Mulheres de Timóteo, com sede nesse Município.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de outubro de 2007.
Wander Borges
Justificação: O Movimento de Mulheres de Timóteo é uma entidade

sem fins lucrativos, fundada em 22/8/2006, de natureza beneficente e
de promoção social, possuindo como principal escopo a valorização
da mulher.

O estatuto da entidade relaciona como finalidades: integração das
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mulheres na luta pelos direitos humanos, atuação em defesa da
justiça social, prestação de incentivo e cooperação às associações,
promoção de cursos de formação pré-profissionalizante, realização de
atividades destinadas a retirar a mulher da rotina doméstica,
contribuição para o crescimento social e intelectual da mulher, criação
de núcleos de produção direcionados à promoção da mulher,
desenvolvimento de atividades produtivas e promoção de intercâmbio
com entidades congêneres.

O propósito citado é alcançado por meio do oferecimento de cursos,
realização de conferências, debates e reuniões, que visam discutir o
papel da mulher na sociedade e, consequentemente, erradicar o
preconceito e a desvalorização perpetrados contra a mulher.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.692/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência

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

Proteção e Assistência aos Condenados - Apac, com sede no
Município de Sabará.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de outubro de 2007.
Wander Borges
Justificação: Como é notório, a crise vivenciada pelo sistema

penitenciário brasileiro estimula a criminalidade, tendo em vista que a
atual estrutura carcerária mostra-se incapaz de ofertar condições para
a recuperação dos presos, contribuindo para a especialização e a
organização criminosas.

Em abril de 2001, a população carcerária brasileira correspondia a
223.220 presos, representando 142,1 por 100 mil habitantes.
Hodiernamente, o número de presos corresponde a 340.000 pessoas;
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e, para agravar esse preocupante quadro, estima-se que, em dois
anos, cerca de 500.000 pessoas estarão presas. É relevante
considerar, ainda, que o atual sistema prisional apresenta um índice
de reincidência de 85%.

A crise em comento acarreta fugas, rebeliões, torturas, vendas de
privilégios, mortes, superlotações nas prisões, entre outras. Diante
desse grave cenário, duas teses se confrontam: uma propõe o
recrudescimento da legislação e a construção de novos
estabelecimentos prisionais; a outra defende a humanização do
cumprimento da pena, por considerar que os atuais estabelecimentos
não ressocializam o condenado, mas o tornam mais violento, levando-
o à reincidência. Embasadas na segunda perspectiva, surgiram as
associações de proteção e assistência carcerária.

Destarte, em 28/7/2004, foi fundada, em Sabará, a Associação de
Proteção e Assistência aos Condenados - Apac -, entidade civil, sem
fins lucrativos, destinada a auxiliar as autoridades jurídicas e policiais
dessa Comarca em todas as tarefas ligadas à recuperação dos
sentenciados e à fiscalização de benefícios penitenciários, exercendo
suas atividades especialmente por meio da assistência à família, da
promoção, da educação, da saúde, do bem-estar, da
profissionalização, da reintegração, da realização de pesquisas
psicossociais, de atividades de recreação e do desenvolvimento
espiritual dos condenados.

Diante do exposto, pacífica é a importância do trabalho desenvolvido
pela Apac na recuperação dos presos e na defesa da sociedade.

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 1.693/2007
Declara de utilidade pública a Associação União, Amor e Integração

Social - UAIS -, com sede no Município de Sabará.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação União,
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Amor e Integração Social - UAIS -, com sede no Município de Sabará.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de outubro de 2007.
Wander Borges
Justificação: A Constituição da República e a Lei nº 8.742/93

definem a Assistência Social como uma política voltada para a
proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à
velhice, ao amparo às crianças e adolescentes carentes, à integração
no mercado de trabalho e à reabilitação e integração das pessoas
portadoras de deficiências. Configura-se como política não
contributiva, realizada por meio de um conjunto integrado de ações de
iniciativa pública e da sociedade, pauta-se nos princípios da
universidade da cobertura e do atendimento e da seletividade e
distributividade na prestação dos benefícios e serviços.

Refira-se, aliás, que a assistência social possui interface com
diversas políticas públicas, envolvendo, em seus processos tático-
operativos, ações de entidades públicas e privadas, que visem
contribuir para a redução dos altos graus de desigualdade social com
que o país convive.

Plenamente consciente de seu dever e de sua responsabilidade
para com a construção de uma sociedade justa e solidária, bem como
da necessidade de redução das desigualdades sociais, na data de
3/10/2005, foi constituída a Associação União, Amor e Integração
Social, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de
natureza beneficente e de promoção social. A entidade apresenta as
finalidades estatutárias seguintes: promover educação, assistência
social, cultura, segurança alimentar e nutricional, voluntariado, ética,
paz, cidadania, direitos humanos, saúde, defesa e conservação do
patrimônio histórico e artístico, prestação de assessoria jurídica
gratuita, defesa, preservação e conservação do meio ambiente.

Como visto, a Associação presta relevantes serviços à comunidade,
uma vez que desenvolve ações que visam atender às crescentes
demandas das pessoas em situação de vulnerabilidade social e
econômica, possuindo como propósito contribuir para seu
desenvolvimento humano e promover sua inclusão social.

O trabalho social desenvolvido pela UAIS consiste na realização de
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cursos gratuitos de auxiliar administrativo, práticas de departamento
pessoal, secretariado, inclusão social e “telemarketing”, direcionados
ao público adulto, atendendo, aproximadamente, 70 pessoas por mês.

Os cursos ministrados para o público jovem abrangem os temas
“Antidrogas”, “Socialização” e “Preparação para o Primeiro Emprego”.

Direcionadas ao público infantil, são desenvolvidas atividades
lúdicas, aulas de reforço escolar, passeios e promoção do Dia da
Família, atendendo cerca de 80 crianças ao mês.

Diante de todo o exposto, pacífico é o fato de que a Associação
busca a construção de uma sociedade mais democrática, respaldada
em uma alternativa de desenvolvimento que contemple a inclusão
social com justiça, sustentabilidade do meio ambiente e
universalização dos direitos sociais, culturais, ambientais, civis e
políticos.

Cumpridos todos os requisitos legais, contamos com o apoio desta
Casa para o reconhecimento do nobre trabalho desenvolvido pela
entidade.

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

REQUERIMENTOS
Nº 1.295/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita

seja formulado voto de congratulações com o Juiz Alberto Henrique
Costa de Oliveira pela sua posse como Desembargador do Tribunal
de Justiça de Minas Gerais. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 1.296/2007, do Deputado Djalma Diniz, em que solicita seja
formulado apelo ao Secretário de de Transporte com vistas à
execução de obras de pavimentação asfáltica da Rodovia MG - 108,
no trecho que liga o Município de Mutum à BR - 474, entroncamento
na cidade de Aimorés. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 1.297/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulado apelo ao Secretário de Educação com vistas à realização
de estudo da possibilidade de criação de 10 cargos de Analista
Educacional - Inspetor Escolar na Superintendência Regional de
Ensino de Uberlândia.

Nº 1.298/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
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formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à realização de
estudo da possibilidade de criação de 10 cargos de Analista
Educacional - Inspetor Escolar na Superintendência Regional de
Ensino de Uberlândia, bem como de nomeação de candidatos
aprovados no último concurso público para o cargo, de forma a ocupar
os cargos vagos nessa Superintendência. (- Distribuídos à Comissão
de Educação.)

Nº 1.299/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
enviado ao Diretor-Presidente da Cemig pedido de informações sobre
a celebração de termo aditivo ao contrato CT - 4570009768, firmado
entre a Cemig Geração e Transmissão S.A e a Serve Bem Prestadora
de Serviços Ltda. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 1.300/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a
que, na centralização da nova instituição financeira que vier a
administrar a folha de pagamento dos servidores do Estado, seja
exigida contrapartida de contribuição para o Fundo da Infância e da
Adolescência (FIA), relativa a 1% do Imposto de Renda devido, com a
destinação dessa contribuição para o Fundo Estadual da Infância e da
Adolescência (FIA-MG) e para os Fundos Municipais da Infância e da
Adolescência dos Municípios Mineiros.

Nº 1.301/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Presidente do BDMG, com vistas a
que exija como contrapartida das empresas de financiamentos
concedidos a contribuição de 1% do imposto devido ao Fundo
Estadual da Infância e da Adolescência e aos Fundos Municipais da
Infância e da Adolescência dos Municípios Mineiros. (- Distribuídos à
Comissão de Fiscalização Financeira.)

Nº 1.302/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Presidente da Fiemg sugerindo a
adoção de campanha de estímulo ao cumprimento da Lei Federal nº
10.097, de 2000, com vistas à maior adesão das empresas mineiras à
contratação de jovens aprendizes. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 1.303/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a
que estude as alterações propostas na Lei Delegada nº 94, de
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29/1/2003,  originárias  dos trabalhos resultantes do Parlamento
Jovem - 2004-2005, sistematizadas e encaminhadas pelo Secretário-
Geral da PUC Minas. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 1.304/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Educação solicitando a
participação dos alunos das instituições públicas de ensino superior
de Minas Gerais na execução do programa Atendimento a Educação
de Jovens e Adultos, constante do PPAG 2008 - 2011.

Nº 1.305/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo à Secretaria de Estado de Educação,
com vistas a que as direções das escolas dêem ciência aos alunos da
Lei nº 12.084, de 12/1/96, que assegura a livre organização estudantil
e dá outras providências, por meio de sua afixação em local visível e
de fácil acesso.

Nº 1.306/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo aos Presidentes da Câmara do
Deputados e do Senado Federal solicitando apoio ao Projeto de Lei nº
619/2007, bem como seja dada agilidade à sua tramitação.

Nº 1.307/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Educação com vistas à
ampliação do programa Escola Viva, Comunidade Ativa e à extensão
de suas atividades aos familiares dos alunos, em especial por meio da
promoção de ações voltadas à profissionalização.

Nº 1.308/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja encaminhado ofício ao Prefeito Municipal e ao Presidente
da Câmara Municipal de Belo Horizonte manifestando o apoio da
Assembléia Legislativa ao Projeto de Lei nº 1.029/2006, do Vereador
Paulo Lamac.

Nº 1.309/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Educação com vistas a
que seja dada prioridade ao adequado aparelhamento das bibliotecas
escolares e que se proporcione à comunidade, sempre que possível, o
acesso aos seus recursos.

Nº 1.310/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a
que sejam tomadas as providências necessárias ao cumprimento da
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Lei nº 16.683, de 2007. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)
Nº 1.311/2007, da Comissão de Participação Popular, em que

solicita seja encaminhado ao Secretário de Educação pedido de
informações sobre critérios de participação e sobre o funcionamento
do Programa de Educação Profissional e de Rede Mineira de
Formação Profissional. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 1.312/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a
que o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora
de Deficiência - Conped - seja adequadamente estruturado, de
maneira a desempenhar suas atribuições de forma eficaz. (- À
Comissão do Trabalho.)

Nº 1.313/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja enviado ofício ao Secretário de Cultura com vistas à
inclusão, na programação da Rádio Inconfidência e da Rede Minas,
de programas voltados à formação cultural e educacional da juventude
mineira, em horários compatíveis com o acompanhamento por parte
do público-alvo. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 1.314/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja enviado ao Secretário de Educação pedido de
informações sobre o cronograma de implantação do projeto Escola
Viva, Comunidade Ativa, por região do Estado, no exercício de 2008.

Nº 1.315/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja enviado ao Secretário de Educação pedido de
informações sobre a conjuntura atual do ensino profissional na rede
estadual e as perspectivas para a sua ampliação e qualificação nos
próximos três anos.

Nº 1.316/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja enviado ao Secretário de Educação pedido de
informações sobre a implantação nas escolas do tema educação
ambiental, nos termos da legislação existente.

Nº 1.317/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja enviado ao Secretário de Educação pedido de
informações sobre o cumprimento do art. 7º da Resolução CEE nº
451, de 2003, no que concerne ao atendimento dos estudantes com
deficiência auditiva na rede pública de ensino.
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Nº 1.318/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja enviado ao Secretário de Educação pedido de
informações sobre o cumprimento da Resolução nº 451, de 2003,
pelas redes pública e particular de ensino de Minas Gerais.

Nº 1.319/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja enviado ao Secretário de Educação pedido de
informações sobre as medidas a serem adotadas em cumprimento
aos objetivos preconizados na Área de Resultado Educação de
Qualidade, do PMDI 2007 - 2023, em especial no que se refere à
iniciativa prioritária de monitoramento do desempenho e da
qualificação de professores dos ensinos básico, fundamental e médio.

Nº 1.320/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja enviado ao Secretário de Educação pedido de
informações sobre a aplicação do disposto na Lei nº 15.476, de
12/4/2005, bem como sobre as providências para a implementação do
disposto na Resolução CEB nº 4, de 16/8/2006, do Conselho Nacional
de Educação.

Nº 1.321/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja enviado ao Secretário de Educação pedido de
informações sobre o detalhamento dos critérios de repasse, as
localidades a serem atendidas e o cronograma de implementação do
Programa de Alimentação Escolar para o Ensino Médio na rede
pública estadual.

Nº 1.322/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja enviado ao Secretário de Educação pedido de
informações sobre as medidas a serem adotadas para o cumprimento
das ações que menciona, constantes do PPAG 2008-2011.

Nº 1.323/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja enviado ao Secretário de Educação pedido de
informações sobre os procedimentos adotados pela área de defesa
social para a manutenção da segurança nas escolas públicas.

Nº 1.324/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo à Defensoria Pública do Estado pedindo cópia
do relatório da visita à 16ª Delegacia Distrital, na Pampulha, bem
como informações sobre as providências que estão sendo tomadas
com vistas à interdição da carceragem dessa delegacia.
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Nº 1.325/2007, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja
encaminhado ao Presidente da Codemig pedido de informações que
menciona, acerca de terreno de propriedade do órgão, situado no
Município de Santa Luzia e localizado no entorno das antigas
instalações da Frimisa. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

Nº 1.326/2007, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas à
instalação de um Posto da Polícia Ambiental no Município de Santa
Luzia.

Nº 1.327/2007, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas a que
seja aumentado o efetivo de policiais do Posto de Polícia Ambiental do
Município de Caeté e sejam disponibilizadas mais viaturas e
equipamentos necessários à fiscalização exercida pela Polícia
Ambiental de Caeté.

Da Comissão de Participação Popular em que solicita a inclusão na
programação da TV e da Rádio Assembléia de programas voltados à
formação cultural e educacional da juventude mineira, em horários
compatíveis com o acompanhamento por parte do público-alvo.

- É também encaminhado à Mesa requerimento da Deputada Cecília
Ferramenta.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Sávio Souza Cruz, Dalmo Ribeiro Silva (2) e Luiz Humberto Carneiro.
Oradores Inscritos

   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Luiz Tadeu Leite.
O Deputado Luiz Tadeu Leite - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, cidadãos que nos acompanham nesta tarde, das galerias
e de suas residências, por intermédio da TV Assembléia, que penetra
todos os recantos do Estado, minhas senhoras e meus senhores,
nossa primeira palavra é de apoio ao Projeto de Lei Complementar nº
29, que regulariza a remuneração e a situação dos Defensores
Públicos do Estado.

Há alguns meses, quando estivemos com o Governador do Estado,
Aécio Neves, S. Exa. nos disse, respondendo a uma nossa
indagação, que encaminharia a esta Casa um projeto de lei que
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resolveria o problema dos Defensores Públicos. Nós, parlamentares
desta Casa, ficamos felizes porque a Defensoria Pública tem aqui
grande guarida e está sempre presente nesta Assembléia. Ficamos
felizes em saber que chegou a esta Casa o Projeto de Lei
Complementar nº 29, assim como definições que garantem um
mínimo de condições de trabalho para esses profissionais, não só na
Capital, mas também em todo o interior do Estado. O Governador
Aécio Neves oferece esse avanço, porque diversas categorias já
resolveram suas pendências quanto ao piso salarial e à remuneração.
Agora, ele atende também à classe dos Defensores Públicos.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, em Montes Claros ainda é
pranteado o médico ginecologista e obstetra, o pai de família, o
cidadão Dr. Nélson Vilas Boas Abreu, que faleceu na semana
passada. Esse cidadão, que conheci desde sua origem humilde na
região dos Morrinhos, dedicou sua vida à medicina nos últimos 40
anos, sempre tratando a todos com a maior dignidade.

Um dos melhores e mais procurados médicos obstetras da cidade
faleceu, na semana passada, vítima de um mal súbito e incurável. Na
véspera de seu falecimento, ainda estava atendendo em seu
consultório. Toda a cidade de Montes Claros conhecia o trabalho e a
pessoa do saudoso Dr. Nélson Vilas Boas Abreu, e hoje está
pranteando seu falecimento.

Desta tribuna, solicito que à sua esposa, Sra. Olívia, seja
manifestado, por meio de comunicação, o melhor sentimento de
solidariedade desta Casa Legislativa à família do Dr. Nélson Vilas
Boas Abreu.

Ressalto ainda que em Montes Claros ocorre um fato grave, em
relação ao qual as famílias têm aumentado sua preocupação: a
insegurança. Nesta semana, foram contabilizados 63 assassinatos,
todos ocorridos de forma radical, cometidos por grupos de extermínio,
em virtude de acerto de contas. Muitas mortes foram motivadas pelo
tráfico de drogas, e as polícias não conseguem evitar, estancar esse
crescendo de violência em nossa cidade. Como já disse, até agora
contabilizaram-se 63 mortes; a média é de quase um assassinato por
dia. Essa questão está colocando a cidade em polvorosa, causando
inquietações às nossas famílias e trazendo grande prejuízo para a
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nossa comunidade, fato que exige das autoridades uma providência a
fim de conter essa onda de criminalidade.

Lamentavelmente, o Prefeito de Montes Claros, que deveria estar à
frente de um movimento que tivesse como objetivo estancar essa
onda de violência, fez o “favor” de acabar com a Secretaria de
Segurança do Município, que poderia estar trabalhando para reduzir
os índices da violência que atinge as zonas urbana e rural da nossa
cidade, onde sou Deputado majoritário.

Desta Casa, lançamos um grito para que as Polícias Militar, Civil e
Federal, enfim, para que as autoridades responsáveis pela segurança
pública se unam a fim de conseguir uma redução gradual do índice de
criminalidade em Montes Claros.

O Deputado Ruy Muniz (em aparte) - Também quero solidarizar-me
com a família do Dr. Nélson Vilas Boas, que realmente foi um dos
maiores médicos da história do Norte de Minas. Sua morte significa
uma grande perda para a medicina de Montes Claros e de toda Minas
Gerais. Mando um abraço especial à Diretora, à Profa. Nilva Vilas
Boas, sua irmã, bem como à sua esposa, aos seus filhos e aos seus
sobrinhos. É uma grande perda, que sentimos muito.

Deputado Luiz Tadeu Leite, concordo com V. Exa. no que se refere
ao absurdo que está acontecendo em Montes Claros, que hoje está
chegando à quarta posição no rol de cidades mais violentas de Minas
Gerais, fato que se deve à falta de um Prefeito atuante, que recrie a
Secretaria de Segurança a fim de oferecer segurança ao nosso povo.
Obrigado.

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Agradeço ao nobre Deputado Ruy
Muniz, que também é votado em Montes Claros, a corroboração ao
nosso pronunciamento.

Srs. Deputados, assistimos a uma onda de preocupação dos
designados de todo o Estado de Minas Gerais, especialmente da
região do Norte de Minas, particularmente de professores e serviçais
da Unimontes, que querem saber se são abrangidos ou não pelo
Projeto de Lei Complementar nº 27, que está tramitando nesta Casa.
Na semana passada, esse projeto foi aprovado em 1º turno; nesta
semana, hoje ou amanhã, será aprovado em 2º turno.

Ficamos preocupados em saber quais designados seriam
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beneficiados com esse projeto de lei complementar; portanto aproveito
o ensejo para dar uma informação a todos os designados do Estado
de Minas Gerais, especialmente os da região do Norte de Minas, os
de Montes Claros, que nos manifestaram suas preocupações. A
informação que obtive, ao analisar o referido projeto de lei, que se
encontra em tramitação nesta Casa, é que serão efetivados,
independentemente de onde trabalhem, em quaisquer universidades,
em quaisquer espaços, todos os designados que o tenham sido com
base na alínea “a” do § 1º do art. 10 da Lei nº 10.254, de 1990. A
condição para estarem beneficiados e serem abrangidos pela lei que
estamos aprovando é terem sido designados, com base na Lei nº
10.254, aqueles que tenham sido designados até 31/12/2006 e que
estejam em exercício na data de publicação desta lei que estaremos
aprovando. Dentro de 10 dias, a lei provavelmente será publicada.

São essas as condições. Isso nos leva a crer que não há um tempo
de 5, 8 ou 10 anos. Não, até servidores com dois ou três anos estão
abrangidos por esta lei que estamos aprovando aqui na Casa.

Causou certa preocupação uma emenda que previa um prazo de
cinco anos, mas que não foi aprovada. Ora, a lei não fala em prazo,
não diz do tempo de serviço. A lei dá as condições de que tenham
sido designados baseados na alínea “a” do § 1º do art. 10 da Lei nº
10.254 ou que tenham sido designados até o dia 31 de dezembro do
ano passado. Então, podem ser dois, três, cinco ou mais anos, desde
que esteja em exercício na data de publicação da lei. Para efeito de
aposentadoria futura, será contado o tempo que trabalhou no Estado
como designado. Então, poderão ter sido 2 ou 10 anos atrás, ou mais
3 anos, há 6 anos, com mais 2 anos agora. Esse tempo será somado
para efeito de aposentadoria. Mas não importa o tempo para efeito de
estar beneficiado, efetivado de acordo com o Projeto de Lei n° 27, que
iremos aprovar de hoje para amanhã.

Portanto, essa notícia vem tranqüilizar a todos os servidores
designados do Estado: eles, estando nessas condições,
automaticamente serão beneficiados.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, no tempo que me resta gostaria de
comentar que a bancada do Norte, sob à coordenação da diligente
Deputada Ana Maria Resende, esteve reunida há pouco com o
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Presidente da Emater e ouviu uma análise sobre a questão do
biodiesel no Norte de Minas.

Saímos de lá preocupados por o carro ter passado adiante dos bois
na questão do biodiesel. Melhor esclarecendo, houve uma
preocupação da Petrobras em construir uma usina de biodiesel, uma
obra de R$60.000.000,00. A construção já está adiantada. Dizem que
ficará pronta até o final do ano. Mas a Petrobras, o governo do
Estado, o governo federal, nem ninguém se preocupou em aumentar,
em criar a produção da matéria-prima que será utilizada nessa usina
de biodiesel.

Não está sendo plantado pinhão-manso, mamona, girassol, nada
está sendo plantado. Não está havendo o incentivo para aumentar
essa produção, para que essa usina seja utilizada. Do que foi dito,
objeto de consenso na reunião de hoje, a conclusão a que chegamos
é que, quando ficar pronta a usina de biodiesel na cidade de Montes
Claros, será um grande e bonito elefante-branco, porque não terá
utilidade, pois não haverá matéria-prima suficiente para fazer
movimentar as estruturas, os equipamentos, para a produção do
biodiesel.

É preciso que se deixe bem claro que, quando se diz que a região
poderia ter 35 mil empregos, imaginem se o homem do campo, o
pequeno homem do campo estaria plantando a sua mamona ou o seu
girassol. No entanto, isso não está ocorrendo. Os bancos têm o
financiamento do Pronaf, mas não têm nenhuma motivação para que
o cidadão deixe a sua inércia ou a sua rotina do dia-a-dia e passe a
plantar uma dessas oleaginosas para servirem de matéria-prima para
a usina de biodiesel, não só a de Montes Claros, mas também as que
estão sendo projetadas na região e no restante do Estado de Minas
Gerais.

Esse assunto preocupa-nos muito, porque ainda existem obstáculos
à produção dessas oleaginosas, como o custo da energia elétrica da
Cemig, que não entusiasma a classe rural a plantar e colher. Além
disso, há dificuldades de crédito, tendo em vista que os bancos
dificultam ao máximo e os órgãos de defesa do meio ambiente
preocupam-se demais com o meio ambiente e esquecem-se do ser
humano, esquecem que, inserido na biota, o mais importante é o
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cidadão, que acaba sendo deixado de lado.
Enfim, as dificuldades são muitas para que o homem do campo do

Norte de Minas deixe sua rotina e plante para alimentar essa usina de
biodiesel, que, sem dúvida alguma, é um grande avanço, uma grande
idéia do governo federal, implantada em nossa cidade.

Quando se fala em custo de energia elétrica, poderia ser sugerido à
Cemig que pelo menos estenda a tarifa verde das madrugadas aos
finais de semana, quando o consumo é menor. Não há ganho para a
empresa por guardar energia. Ela poderia vendê-la a um preço menor,
para que haja incentivo também nos finais de semana, com a redução
da energia elétrica, o que favoreceria a produção dessa matéria-
prima.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Primeiramente, parabenizo
V. Exa. pelo discurso, por abordar problemas tão importantes. Temos
de nos preocupar, sim, com a questão do biodiesel, que constitui um
ganho muito importante para a nossa região. Precisamos, sim, fazer
com que o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste e todos os
segmentos se unam para garantir que os pequenos produtores
tenham realmente acesso ao financiamento.

Parabenizo V. Exa. pela preocupação. Trabalharemos junto ao
governo federal, proporemos à nossa bancada e a todas as forças
políticas da região fazer uma reunião o mais rápido possível, com
vistas a permitir que essas coisas passem a ocorrer e essa usina
gere, de fato, os 35 mil empregos que tanto precisamos no Norte de
Minas.

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Agradeço ao Deputado Paulo
Guedes.

Para concluir, Sr. Presidente, basta dizer que somente a usina de
Montes Claros irá consumir 57.000t por ano de matéria-prima. Em
toda a região, haverá um consumo de 247.000t por ano. Como todos
sabemos, não existe produção para atender a essa demanda. Muito
obrigado.

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

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, cidadãos, servidores do Estado de Minas Gerais que
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acompanham os trabalhos da Assembléia; antes de abordar o assunto
principal que me traz a esta tribuna na tarde de hoje, gostaria de falar
sobre a importância do processo de conquista e da conclusão, o mais
rápido possível, da votação do Projeto de Lei Complementar nº
29/2007 e do Projeto de Lei nº 1.658/2007, que trata da organização,
da remuneração e do subsídio da Defensoria Pública do Estado de
Minas Gerais.

O fato de esses projetos estarem em Plenário e, em alguma medida,
fazerem avançar as possibilidades de valorização de um bom trabalho
da Defensoria Pública deve-se muito à organização dos próprios
Defensores, que, num processo de organização e mobilização,
capitaneados pela Adep, em articulação com a Assembléia
Legislativa, vêm obtendo conquistas importantes nos últimos anos.
Mais que conquistas de um segmento do serviço público do Estado de
Minas Gerais, isso também significa uma vitória do povo pobre deste
Estado, porque a Defensoria, com certeza, é a guardiã do direito
daquelas pessoas que muitas vezes têm, na Defensoria, o último
recurso para a garantia dos seus direitos.

Portanto fica aqui o nosso reconhecimento e a nossa posição
absolutamente favorável, como já o fizemos na Comissão de
Administração Pública, frente a esses dois importantes projetos.
Também não me poderia esquecer da importância da aprovação, em
2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 27/2007, que corrige e
atende a uma demanda socialmente justa dos servidores designados,
particularmente os da área da educação do Estado de Minas Gerais,
merecedores dessa atenção por parte do governo e da Assembléia,
com vistas a se corrigir uma situação de absoluta insegurança
previdenciária.

Hoje é o Dia Mundial da Alimentação. Neste ano, em mais de 150
países do mundo, essas comemorações do Dia Mundial da
Alimentação buscam enfatizar o acesso do ser humano a esse direito
sagrado. O direito humano à alimentação.

Por muito tempo, a questão da alimentação não foi assumida como
objeto de política pública, ou seja, não foi colocada na agenda de
política pública nem tampouco compreendida pelo poder público no
que diz respeito à promoção desse direito, nem pela sociedade, no
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sentido da cobrança, como um direito de cidadania.
A alimentação, sem dúvida, é um direito dos mais basilares e

importantes, até mesmo para a concretização de direitos
complementares como a saúde, a educação, a profissionalização, a
habitação, o emprego e a renda. Sem uma alimentação em
quantidade e qualidade, nutricionalmente adequada, para a gestante,
para o recém-nascido e para todas as fases da vida até a chegada da
terceira e da quarta idades, o ser humano não conseguirá
desenvolver-se plenamente em seus dons e em suas vocações.

Hoje pela manhã, no Palácio dos Despachos, e agora, na condição
de representante da Assembléia e do Conselho de Segurança
Alimentar e Nutricional Sustentável - Consea-MG -, tão bem presidido
pelo Bispo D. Mauro Morelli, tivemos um momento histórico de
aprovação da Resolução nº 1/2007, que aprova o Plano Estadual de
Promoção da Política de Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável para o Estado de Minas Gerais. Plano esse que foi
entregue oficialmente, na manhã de hoje, ao governo do Estado,
focando principalmente dois eixos: o apoio à agricultura familiar no
Estado de Minas Gerais e o apoio à reforma agrária, indispensável
para promover a justiça social no campo e também para ampliar a
promoção de alimentos, facilitando o seu acesso a boa parte da
população mineira.

Portanto, a partir de hoje, Minas Gerais, que tem o seu conselho
funcionando há praticamente oito anos e que já realizou quatro
conferências estaduais de segurança alimentar, aprova seu Plano
Mineiro de Segurança Alimentar. Com certeza, esse Plano será objeto
de debate por esta Casa quando da análise do nosso PPAG, pois
queremos incorporar a ele as principais prioridades contidas nesse
documento, que já era discutido nas conferências de base e que hoje
recebeu a chancela oficial do Consea-MG.

Concedo aparte, com o maior prazer, ao nosso amigo e
companheiro Adalclever Lopes, do PMDB.

O Deputado Adalclever Lopes (em aparte) - Deputado André
Quintão, parabenizo, mais uma vez, o partido de V. Exa. O Presidente
Lula vem fazendo a maior inclusão social na América Latina e tem
cumprido 100% com nosso Estado e com nosso país, fazendo a
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grande inclusão social. E hoje o Ministro da Saúde, do PMDB,
encontra-se em Minas Gerais, trazendo mais recursos para o Estado.

Como um dos mais freqüentes nesta Casa, assim como meu
querido líder Mauri Torres, gostaria de solicitar ao nosso Presidente
Doutor Viana e ao Secretário Dinis Pinheiro que a Mesa registrasse
em ata a presença deste parlamentar e dos demais do PMDB. Aqui, o
que vale é não apenas a presença, mas a ata. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

Deputado André Quintão, parabéns, mais uma vez, ao seu partido,
ao Presidente Lula e a esse grande partido que lhe está dando
sustentação e governabilidade - o PMDB. Lula está fazendo a maior
inclusão social e merece elogios. E que, a cada dia mais, olhemos o
Brasil de forma diferente, pois é assim que se constrói um País novo,
com um Presidente como o Lula. Obrigado.

O Deputado André Quintão - Obrigado. Na seqüência desse
pronunciamento, gostaria de dizer que a situação de insegurança
alimentar em Minas Gerais é muito grave. Dados do PNAD de 2004
mostram que, em 31,8% dos domicílios mineiros, ainda se vive em
situação de insegurança alimentar - pessoas que não se alimentam
adequadamente e que ainda não tiveram garantido e resguardado o
acesso básico à alimentação de qualidade.

Minas Gerais tem, aproximadamente, cento e trinta mil posseiros
que esperam, há anos, a titulação de suas propriedades, em geral,
pequenas. A média de titulação em Minas Gerais, nos últimos anos, é
de apenas 800 títulos por ano. Em 2007, esse número deverá subir
para 3 mil, mas queremos abraçar uma meta ousada de, no mínimo,
10 mil titulações por ano, para que o homem do campo tenha o direito
básico de acesso à terra e ao crédito.

Há que reconhecer que o governo Lula está aplicando no Pronaf um
valor nunca antes aplicado na história deste Brasil em agricultura
familiar. Quando este governo assumiu, o governo federal destinava,
no máximo, R$2.000.000.000,00 anuais para a agricultura familiar. A
safra deste ano tem previsto um valor aproximado de
R$12.000.000.000,00 para o pequeno agricultor familiar, seis vezes
mais.

Mas sabemos que, além da terra e do crédito, é preciso agregar



808

valor ao que é produzido e estimular melhores condições de
comercialização. Caso não seja acompanhado de políticas adequadas
de agregação de valor e de comercialização, o crédito, que a princípio
é um estímulo ao homem do campo, pode transformar-se em dívida,
ainda que hoje a juros muito baixos, graças ao empenho e ao estímulo
do governo Lula à agricultura familiar.

Mas, neste Dia Mundial da Alimentação, precisamos tentar agir
como outros brasileiros, muito ilustres, que hoje integram a parte mais
bonita da história do Brasil - como Josué de Castro, precursor do
combate à fome no País, ou o bocaiuvense Herbert de Souza, o nosso
inestimável e inesquecível Betinho, que, em 1993, lançou no País uma
campanha igualmente inesquecível de combate à miséria e à fome e
de promoção da vida - e cujas causas e bandeiras encontram
ressonância no governo Lula, que, pelo programa Fome Zero, colocou
o combate à fome definitivamente na agenda das políticas públicas
brasileiras, que hoje tem avanços contabilizados. Para dar um
exemplo, somente com o programa Bolsa-Família, atingem-se mais de
11 milhões de famílias brasileiras e mais de 1.100.000 famílias em
Minas Gerais, que hoje têm condição de fazer, no mínimo, três
refeições diárias.

Mas o mais importante é que, além das conquistas objetivas, o
Brasil vem construindo um sistema de segurança alimentar e
nutricional. Com a Lei Federal no 11.346, de 2006, a Losan, e a nossa
lei mineira, a Losan no 15.982 de 2006, com a proliferação dos
Conselhos Municipais e dos Conseas, estaduais, o combate à fome
entra definitivamente na agenda das políticas públicas do nosso país.
Como o ser humano tem direito à escola e à saúde, deve ter
resguardado também o sagrado direito à alimentação.

Nesta data, é preciso que a Assembléia Legislativa saiba que terá
um papel muito importante, porque esse plano mineiro, hoje aprovado
pelo Consea de Minas, deverá guardar a devida prioridade ao assunto
no planejamento do Estado para os anos de 2008 a 2011. Essa é
nossa determinação, e, como representante da Assembléia no
Consea, com os demais Deputados e Deputada, faremos a nossa
parte para que Minas Gerais faça como o governo Lula e invista
recursos na promoção do sagrado direito humano à alimentação.
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Muito obrigado, Sr. Presidente.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Vanderlei Miranda.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,
Srs. Deputados, senhoras e senhores que das galerias acompanham
os trabalhos desta tarde, senhoras e senhores servidores da Casa,
senhoras e senhores profissionais da imprensa, senhoras e senhores
que nos acompanham pela TV Assembléia, quero levantar aqui três
assuntos. Em primeiro lugar, quero apenas comentar matéria da
equipe de política do jornal “O Tempo”, na coluna “Aparte”. Há aqui
uma nota e, ao mesmo tempo, uma provocação, que eu gostaria de
ler e, rapidamente, comentar.

A nota diz: “Cara de tacho”. Acredito que a nota tenha saído com
erro, porque está escrito “caro de tacho”. Imagino que a intenção foi
escrever “cara de tacho”. (- Lê:)

“Resta saber se os Deputados já engoliram a vitória do Ministério
Público na questão do foro privilegiado, já que a entidade conseguiu
uma liminar que vai valer até o STF julgar a lei inconstitucional. A
prova de fogo pode ser o eventual pedido de crédito suplementar que
o Ministério Público deve enviar à Assembléia por meio do Executivo
nos próximos dias, como faz todo ano”.

Sr. Presidente, quero tecer um comentário. Acredito que a imprensa
tem importantíssimo papel no nosso processo democrático, mas fico
um pouco triste quando vejo que, de alguma forma, espaços da mídia
são usados para instigar ou provocar situação de adversidade entre
os Poderes, embora eu reconheça que o Ministério Público não é um
Poder, pois está vinculado ao Poder Executivo. Poderíamos, com todo
respeito, chamá-lo de apêndice do Poder Executivo. A nota, de certa
forma, parece que quer provocar o embate, a discussão, a briga -
usando um termo mais popular -, desprezando um princípio
fundamental da democracia: o direito das partes.

Esta Casa propôs, e era direito do Ministério Público contestar,
como contestou. Quando a nota diz que resta saber se os Deputados
já engoliram a vitória do Ministério Público, o jornal, de certa forma,
está antecipando e dando como julgada uma questão que ainda está
sendo discutida. Provavelmente ela será contrariada, se
considerarmos que recentemente o Ministro Marco Aurélio divulgou
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para a imprensa que a partir de agora a Polícia Federal, por exemplo,
não poderá mais investigar aqueles que estão investidos e revestidos
da proteção do chamado foro privilegiado.

Na verdade, esse foro não pertence a uma pessoa. Precisamos
entender que o foro privilegiado não é privilégio de A ou de B, desse,
daquele ou daquela parlamentar, ele é inerente ao cargo, ao exercício.
Portanto, ele só existe durante o exercício da função e não pertence
ao ou à parlamentar; é inerente à função.

Quando alguém diz abrir mão da imunidade parlamentar, isso é
conversa para boi dormir, companheiro Getúlio, porque ninguém pode,
nem querendo, abrir mão da imunidade parlamentar, a não ser que
renuncie. Pelo contrário, a imunidade não é da pessoa, mas, sim, do
cargo.

Ao ler essa nota, quis deixar a minha palavra de alerta aos colegas.
Quero crer que sejam suficientemente maduros para não entrarem
nesse jogo que quer criar confronto entre o Ministério Público e esta
Casa. Está provado que o Ministério Público tem com esta Casa uma
relação de respeito, e esta Casa também o respeita, tanto é que,
como conseguiram a liminar, estamos aguardando o seu desfecho.
Cremos que ela poderá ter outro desfecho a partir do momento em
que o próprio STF entende que, no caso, a Polícia Federal - não o
Ministério Público - não poderá investigar aqueles que têm o chamado
foro privilegiado ou a imunidade, como queiram chamar.

Deixo esse registro e creio que está patente para todos que queiram
ver que a relação com o Ministério Público é boa. Na semana
passada, o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Jarbas Soares, e uma
equipe de Promotores foram aqui respeitosa e carinhosamente
recebidos pelo Presidente desta Casa e por mais alguns Deputados -
lá estive também.

Creio que podemos dizer, de forma muito clara, muito transparente,
que essa relação não tem gosto de sangue. Ela é travada nos
princípios saudáveis da democracia.

O outro assunto, Sr. Presidente, que quero expor é que vejo com
alegria estas faixas que estão colocadas aqui. Uma delas diz:
“Deputados, vocês foram fundamentais para a conquista dos
Defensores”. Nós, que acompanhamos a luta dos Defensores em
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todos esses meses, recebemos alguns deles em nosso gabinete.
Todos os Deputados desta Casa se envolveram na questão dos
Defensores, na busca de melhor salário para a classe. Isso foi
conquistado, ainda que não no valor que, com certeza, remunera cada
um deles pelos serviços que prestam, mas, pelo menos, foi uma
vitória conquistada ao longo desses meses e que, de certa forma,
renova o nosso ânimo de continuar fazendo o que fazemos aqui,
defender os interesses de classes, das pessoas, da população de
Minas Gerais. No caso dos Defensores, esse foi mais um embate que
travamos de forma saudável, e o Governador teve a sensibilidade de
rever valores salariais que, convenhamos, estão muito aquém do que
ganha hoje, por exemplo, um membro do Ministério Público, na faixa
de R$23.000,00.

Ainda que haja essa disparidade muito grande, imagino a
importância da ação de ambos, Ministério Público e Defensoria, que
não são muito diferentes, pois todos lidam diretamente com o
interesse da população. No caso dos Defensores, procurando
trabalhar em favor dos menos abastados, dos menos favorecidos da
nossa população.

Deixo o meu registro e a minha alegria de ver hoje essas faixas, que
por tanto tempo estiveram aqui reivindicando, cobrando e trabalhando
insistentemente para conseguir alguma coisa, e hoje temos faixas que
agradecem o trabalho desta Casa.

Gostaria de dizer que isso não teria sido possível se não fosse a
união das forças, tanto dos Defensores, em sua luta incansável,
quanto do trabalho realizado nesta Casa, que foi também incansável
para que esse resultado fosse alcançado. Acredito que podemos
alcançar mais, que temos mais a conquistar. Continuaremos lutando.
Os Defensores poderão contar sempre com o nosso apoio e o
empenho desta Casa.

Um outro assunto que quero comentar dentro do tempo que ainda
me resta, está no nosso “clipping” de hoje, é sobre uma expressão a
qual gostaria de mudar. De certa forma, ela agride alguns, senão
todos os trabalhadores que estão, neste momento, na expectativa da
regulamentação da sua efetivação no Estado. Quando uma nota sai
com esse teor, como essa que saiu aqui - localizarei para lê-la e
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comentá-la rapidamente -, pode, de alguma maneira, trazer algum tipo
de desconforto. Uma nota do jornal “Estado de Minas” de hoje traz a
seguinte manchete: “Parecer do trem da alegria é aprovado”. Não
entrarei no mérito. Alguém disse com muita propriedade, de forma
muito inteligente, durante a discussão e a votação em 1º turno desse
projeto, uma expressão, de que agora tomarei posse, pois gostei
muito dela. Alguém disse desta tribuna, não me lembro quem -
cometerei a injustiça de não citar o nome por não me lembrar quem
disse - que esse trem não é o trem da alegria, é o trem da esperança.
E, de fato, se ele pode ter um nome, é esse: o trem da esperança. O
trem da esperança para milhares de trabalhadores e trabalhadoras,
que, como foi dito desta tribuna por mim em oportunidades passadas,
são pais e mães de famílias que estavam vivendo em uma
insegurança terrível, alguns com muitos anos de serviços prestados,
pois não sabiam qual seria seu futuro.

E esse projeto veio em boa hora. Ele tem, da parte do Governador,
uma interpretação que, creio eu, tem como foco fazer justiça. Imagino
que esses quase 100 mil servidores que receberão a garantia da
estabilidade estão vendo neste momento que justiça está sendo feita
em favor de seu trabalho. Em uma oportunidade, trouxe aqui um texto
bíblico que diz: “Digno é o trabalhador do seu salário”. Mas ele não é
digno apenas de seu salário, mas também do respeito de seu
empregador, no caso em questão, o Estado. Ele é digno de ter
tranqüilidade para se deitar, dormir e acordar no dia seguinte sabendo
que está amparado pela lei em relação a seu trabalho, pois não há
nada que possa entristecer ou deprimir mais um pai ou uma mãe que
o desemprego ou a incerteza do emprego. E uso aqui o termo
“emprego” até de forma inapropriada, quero substituí-lo por trabalho,
já que existe uma diferença entre emprego e trabalho - e creio que
estamos aqui falando com trabalhadores, pessoas que, de fato, têm,
na função que receberam como responsabilidade, o compromisso de
trabalhar, apresentando um excelente desempenho.

Portanto, fica aqui, mais uma vez, esse meu registro. Na verdade,
esse é um jogo em três tempos: o primeiro tempo já aconteceu
quando da votação em 1º turno; o segundo tempo acontecerá; e o
terceiro tempo virá quando o Governador estiver sancionando essa lei.
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E, com essa sanção, aí sim, virá a tranqüilidade para quase 100 mil
famílias do nosso Estado, e elas poderão dormir mais tranqüilas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Boa-tarde a todos e a todas. Hoje
temos dois projetos muito importantes na pauta, dois projetos que
realmente fazem justiça a duas categorias muito sofridas no Estado,
que, há anos e anos, vêm lutando e, com muita persistência, estão
conseguindo colher os frutos.

Cito o caso do Projeto de Lei Complementar nº 29, em 1º turno, que
define o subsídio dos membros da Defensoria Pública. Queria fazer
aqui um reconhecimento a todos os Defensores Públicos. Em meu
primeiro mandato, há cinco anos, lembro-me de que a primeira
manifestação, mobilização de que participei foi justamente a dos
Defensores Públicos, antes mesmo da diplomação dos Deputados da
legislatura passada. E os Defensores não pararam nem sequer um
dia, fizeram mobilizações permanentes, ficaram paralisados, em
greve, por mais de 100 dias, foram firmes, persistentes, e está aí o
resultado, que é fruto da luta e da mobilização de todos vocês. Essa é
uma prova de que vale a pena se organizar e se mobilizar.

Os Defensores Públicos são os advogados dos pobres, das pessoas
mais simples, mais humildes. Eles têm um papel fundamental para
garantir a democracia e a justiça social no País. Então, está em 1º
turno o projeto dos subsídios da Defensoria.

Outra categoria mais sofrida ainda é a dos servidores da educação.
Eles estão lutando para garantir a efetivação. É mais do que justo.
São servidores que ficaram anos e anos na escola, com a
possibilidade, às vezes, de sair com uma mão na frente e a outra
atrás. Isso realmente não é justo. Sempre defendi a coerência. O
processo mais justo de ingresso no serviço público é por concurso
público, e não por indicação, mas vocês garantiram, são anos e anos,
e é um direito de vocês, já consolidado. Esperamos que o Judiciário
coloque a mão na consciência e que realmente valorize a atividade de
vocês.

Essa mobilização é muito importante e não tem de parar por aqui.
Uma mobilização permanente, que tem de continuar. O projeto tem de
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ser aprovado nesta Casa. Parabenizo pela participação. É
fundamental esse contato permanente, aliás, com o próprio Judiciário,
para sensibilizá-lo e mostrar-lhe a realidade de vocês. Há cantineiras
que estão no Estado há 25 anos e não têm o direito de se aposentar.
Realmente, isso não é justo. A efetivação de vocês faz justiça, e
votaremos favoravelmente.

Gostaria de abordar outro ponto, que já estamos discutindo há
algum tempo, em relação à tarifa de energia elétrica da Cemig.
Realmente, ela é muito cara, e o povo não agüenta mais. A tarifa de
energia da Cemig é uma das mais caras do Brasil. Só nesse governo,
houve aumento de mais de 100%. Nos últimos 10 anos, houve
aumento de mais de 500% - isso foi muito, muito, muito e muito acima
da inflação. Não se justifica tanto aumento. Pesquisas da Federação
do Comércio demonstram que, hoje, o que mais prejudica é a conta
de energia - é a maior dificuldade do orçamento doméstico, aliás, mais
do que a alimentação e o transporte juntos. A conta de energia hoje
onera muito o cidadão. Tenho aqui vários exemplos, gráficos que
demonstram que uma conta de energia da Cemig que, em 2002, era
de R$50,00 hoje é mais de R$100,00. Significa que dobrou o seu
valor, e isso não se justifica. Foi noticiado em todos os jornais que a
Cemig teve um lucro fabuloso. Em apenas três meses, lucrou mais de
R$400.000.000,00. Isso é muito dinheiro. Não se justifica aumentar de
forma desproporcional o valor da conta de energia elétrica.

Estamos nos mobilizando porque, no próximo ano, haverá revisão
tarifária, o que acontece de cinco em cinco anos. Na revisão tarifária
que aconteceu há quatro anos, na última revisão, a conta de energia
elétrica da Cemig aumentou 30%. A nossa luta agora é impedir
qualquer aumento para o próximo ano. Além de impedir o aumento,
lutaremos para que a energia baixe o seu valor, o que foi possível em
São Paulo, em Goiás e no Paraná. E aqui, em Minas Gerais, é
possível também. Mais uma vez, repito: é fundamental a mobilização,
a união e a conscientização.

Estive na Fiemg, em reunião com o setor empresarial. Aliás, fiz
cobrança ao Presidente da Fiemg, Dr. Robson. Já contamos com o
apoio da Fiesp e da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo, e
até agora o setor empresarial do Estado de Minas Gerais não se
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posicionou. A conta de energia está sendo um complicador para as
microempresas e pequenas empresas, que poderiam gerar mais
emprego e mais renda. No campo também, tudo hoje depende de
energia.

Há outra grande contradição. O nosso Estado de Minas Gerais é um
dos que mais produz energia. Produzimos energia aqui, e aqui ela é
mais cara dos que nos outros Estados. Vendemos energia para outros
Estados, e lá é mais barato do que em Minas Gerais. A energia em
Minas Gerais é 17% mais cara do que na Bahia, 30% mais cara do
que no Ceará, 31% mais cara do que no Espírito Santo, 36% mais
cara do que no Rio de Janeiro, 38% mais cara do que em Goiás, 48%
mais cara do que no Rio Grande do Sul. A nossa energia, em Minas, é
73% mais cara do que em Brasília, 76% mais cara do que em São
Paulo, na Eletropaulo, e é o dobro do valor do preço da energia
cobrada no Estado do Amapá; isso sem contar os encargos e a
tributação. O ICMS no Estado de Minas Gerais é de 30% para as
residências. Com a cobrança por dentro, chega a 47% - 47% só de
ICMS.

Sempre falo que o Tiradentes deve estar revolvendo no túmulo,
porque ele foi esquartejado por um quinto da coroa, por 20%, e hoje a
tributação da conta de energia, contando todos os tributos, chega a
62%.

Sessenta e dois por cento de tudo que o cidadão paga é tributação.
Isso é um absurdo que não podemos permitir. Sabemos que a Cemig
é uma companhia poderosíssima, mas não vamos parar nossa
mobilização. O Deputado Federal Elismar Prado apresentou e fez
aprovar um requerimento em que solicita ao Tribunal de Contas uma
auditoria para investigar os últimos reajustes concedidos pela Agência
Nacional de Energia Elétrica - Aneel. Vou ler, na íntegra, uma
entrevista do Sindieletro com D. Luciano Mendes, que foi Presidente
da CNBB, e que passou os últimos anos da sua vida defendendo uma
revisão humanitária da conta de luz. (- Lê:)

“O que o senhor tem ouvido da comunidade sobre as tarifas de
energia elétrica? D. Luciano Mendes de Almeida: “Temos encontrado
muito sofrimento. As contas são muito elevadas, e já não se trata de
ter água quente para o banho, mas de poder acender algumas



816

lâmpadas 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 luz, o maior problema de equilíbrio do orçamento doméstico.
Muitas pessoas pedem orientação técnica da Cemig para reduzir o
consumo sem perder o direito à energia e também não são
atendidas””.

Muitas pessoas acham que a conta de energia está cara porque
está havendo problema na leitura. Chamam o técnico para verificar,
mas realmente não existe problema algum na leitura. A população
acha que alguém deixou a luz acesa, está sempre colocando a culpa
em alguém, mas a energia elétrica é que está muito cara. As pessoas
solicitam apoio técnico, mas não se resolve o problema.

Outra pergunta: “Além dos artigos e das entrevistas, o senhor tem
usado outros instrumentos em defesa da redução da tarifa? D.
Luciano: “Há quatro meses, levei para o Presidente da Cemig, Djalma
Morais, em Belo Horizonte, uma caixa com essas 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 tem alternativa. Infelizmente, não há
resposta à população e me pergunto quem vai falar por ela, já que os
pobres não vão até a direção 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””.

“O que gera essa distorção nas tarifas praticadas em Minas Gerais?
D. Luciano: “Há um desequilíbrio entre os preços para uma residência
e uma empresa. Em Minas, na área industrial, a cobrança de ICMS é
de 18% do valor da conta, enquanto na residencial é de 30%. Em
outras empresas, como a Light, o cálculo é contrário, favorecendo o
consumidor residencial. Com essa diferença, o pequeno consumidor
subsidia o grande. Outro problema é que o lucro extra, uma soma
considerável, deveria ser reinvestida no atendimento à população,
mas é repassado para os investidores, que têm retorno maior do que
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se esperava, sendo muitos deles representantes de empresas que
não são brasileiras””. Grande parte do lucro das empresas vai para
investidores que nem são brasileiros, ou seja, vai para fora do País.
“O parcelamento da conta, para que a família continue com a
concessão da luz também é dramática e, em vista dos juros, pode
tornar-se uma extorsão.”

E, mais ainda, agora está sendo anunciada a possibilidade de a
Cemig mandar o nome de quem está devendo para o Serasa. A
pessoa já é punida porque não conseguiu pagar a conta de energia
elétrica, e agora ainda é punida com o seu nome no Serasa. A Cemig
anunciou que vai fazer isso a partir do mês que vem. Muitos
servidores da educação, que realmente têm um salário muito baixo,
têm de recorrer a empréstimos.

Muitos servidores têm empréstimos; como conseguirão pagar a
conta de energia, se seus nomes forem para o Serasa? Já estão
sendo punidos, pois a maior punição é ter o corte da energia elétrica.

Outra pergunta: “O que poderia ser feito para tornar este cálculo
mais justo?”. D. Luciano propôs que a Cemig se reunisse com
pessoas que tivessem preocupação com a tarifa, como os sindicatos,
e fizesse uma parada técnica para rever o custo ideal da energia. E
disse: “Os aumentos estão muito acima da inflação medida, com
números fortes em relação ao poder aquisitivo do povo e aos salários.
O dinheiro extra arrecadado sai praticamente extorquido do
necessário para a sobrevivência do povo. Disponho-me a conversar
com outras autoridades para pedir uma revisão humanitária, a fim de
enfrentar essa questão no Estado”.

Outra pergunta: “Os debates e a conscientização são suficientes
para forçar essa mudança na política tarifária?”. O finado D. Luciano,
ex-Presidente da CNBB, respondeu: “Esta pergunta vale para todos
os setores políticos. Até que ponto a sociedade deve-se organizar
para chamar a atenção para uma questão? Tudo o que é feito com
motivação adequada e dentro dos padrões de ordem é um auxílio
para a população. Se temos a falta de controle sobre o que é oferta e
pagamento de energia em nosso Estado, devemo-nos manifestar. Sou
favorável a movimentos de massa em que o povo sabe exatamente o
que pretende. Não basta denunciar que a conta de luz é alta, é
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preciso mentalizar, com base em elementos, para saber o que
podemos esperar”.

Outra pergunta: “O senhor tem conseguido debater essa questão
com o governo do Estado?”. D. Luciano respondeu: “Posso me
convidar em vez de ficar esperando ser convidado para qualquer
debate. Acho que chegamos a um momento em que isso é preciso.
Se tenho esse material, devo propor uma conversa. Tudo tem uma
progressão. Ir para a rua com multidão seria um passo seguinte; o
primeiro seria conscientizar, até os legisladores, para que fiquem bem
a par da situação”.

Outra pergunta: “Como o senhor vê a atuação dos trabalhadores da
Cemig nesta discussão?”. D. Luciano respondeu: “Estamos vivendo
um momento de reflexão, e agradeço esta visita do Sindieletro, que
nos traz mais respostas sobre o porquê dos aumentos exagerados na
tarifa de energia. Aos amigos e amigas que têm sua vida dedicada à
Cemig, lembro que a empresa é um conjunto de pessoas. A Cemig
honra o Brasil, e é importante que todo o mundo tenha confiança e
auto-estima no seu trabalho, entendendo que a população hoje pede
uma justa revisão, para que esse trabalho precioso e de qualidade
esteja ao alcance do povo mais simples. Espero que tanto serviço e
tanta dedicação dos eletricitários, através do seu sindicato, encontrem
repercussão entre autoridades do Estado”.

A última pergunta: “A energia elétrica é uma questão de cidadania?”.
D. Luciano respondeu: “A energia elétrica é uma questão básica para
a vida das pessoas. Sabemos que, à noite, é preciso acender uma
lâmpada dentro de casa, um eletrodoméstico, e lembrar da
importância da televisão para a comunicação. Não podemos limitar o
uso da energia a ponto de a população de baixa renda passar por
esses sacrifícios. O povo mais simples precisa contar com a
inteligência e a competência dos trabalhadores organizados da
Cemig, ampliando esse movimento”.

Queria parabenizar, mais uma vez, a memória do D. Luciano. Ele
faleceu lutando por uma revisão humanitária da conta de energia
elétrica da Cemig.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Estava ouvindo
atentamente as palavras de V. Exa. Só queria lembrar que as tarifas
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de energia elétrica, em todo o País, são reguladas pela Aneel, um
órgão do governo federal, comandado pelos companheiros do PT.
São eles que autorizam os valores das tarifas em todos os Estados.

O Deputado Weliton Prado - Finalizo agradecendo e lembrando que
a Aneel é totalmente autônoma e independente, foi criada na época
do governo Fernando Henrique, e a Cemig é que solicita o aumento. A
Cemig solicitou um aumento, para este ano, nacional, de 23,88%; a
Aneel autorizou 6,5%. A Cemig, coitadinha, não ficou satisfeita e
entrou com um recurso solicitando a revisão dos valores que a Aneel
autorizou. Apresentamos requerimento nesta Casa e estamos lutando.
O Deputado Federal Elismar Prado apresentou e aprovou
requerimento para investigar até as autorizações dos reajustes
concedidos pela Aneel.

Muito obrigado, Sr. Presidente, e parabéns a todos os Defensores e
servidores da educação. Lembro que estão presentes também os
Agentes Penitenciários, lutando pelos seus direitos. Valeu.

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

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
gostaria de lembrar aos companheiros Agentes Penitenciários que, na
hora da discussão da Lei Complementar nº 27/2007, o assunto
referente aos Agentes será tratado, ainda hoje, se Deus quiser.

Gostaria de cumprimentar os Defensores, que, de forma delicada,
educada, ordeira e democraticamente ativa, estiveram aqui ao longo
de todo o primeiro semestre prestigiando esta Casa. Com um gesto de
bondade, estão aqui hoje agradecendo o trabalho realizado.
Agradeço-lhes, pois são poucas as pessoas que sabem dizer “muito
obrigado”.

Sr. Presidente e Deputados, gostaria de fazer uma pequena análise
de alguns fatos interessantes que ocorreram na última semana. Em
Teófilo Otôni, todo ano é realizado o Teofolia. Tornamo-nos baianos
por quatro dias, pulando e cantando, com trio elétrico subindo e
descendo. É uma beleza! Além do Teofolia que aconteceu na minha
cidade, com quatro dias de carnaval, que, aliás, foi uma beleza,
tivemos a visita do Sr. Marcus Pestana, Secretário de Saúde, que nos
surpreendeu.
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Na quinta-feira, havíamos feito um pronunciamento agradecendo ao
governo ter destacado para a nossa região, especificamente para
Teófilo Otôni, ou seja, para a macrorregião de saúde dessa cidade,
investimentos de R$16.000.000,00. O Secretário Marcus Pestana
chegou lá e disse que o Governador mandou dar mais
R$4.000.000,00, totalizando R$20.000.000,00 de investimento.
Agradeço ao Secretário Marcus Pestana e ao Luís Felipe Caran, que
lá estiveram conosco.

Gostaria de lembrar, meu líder, algo importantíssimo que aconteceu
em Teófilo Otôni. Tínhamos uma mesa formada pela Prefeita do PT,
pelos Deputados Federais Fábio Ramalho, do PV, e Ademir Camilo,
do PDT; e por este Deputado, do PMDB. Todos estavam juntos com o
apoio do Governador, que é do PSDB, para ajudar uma cidade pobre
e com problemas sérios de saúde, tendo como base um trabalho
realizado pela Comissão de Saúde da Assembléia, que lá compareceu
com quatro Deputados de vários partidos políticos. Gostaria de
cumprimentar esses companheiros da Comissão de Saúde que lá
estiveram, comandados pelo Deputado Carlos Mosconi, pela forma
com que conduziram o processo junto à Secretaria de Estado. Além
disso, agradecer ao Governador do Estado e a todos, pois ninguém
deixou de olhar o problema, de buscar soluções para ele. Vários
partidos políticos estiveram trabalhando numa mesma direção,
buscando solucionar um grave problema de saúde pública, que se
iniciou em 2005 com o desvio de recursos do caixa da saúde da
ordem de R$1.500.000,00. Posteriormente se ampliou esse desvio de
recurso público para R$2.850.000,00, ou seja, de desvio dos recursos
da saúde para pagar outras despesas de Prefeitura.

A coisa foi degringolando, fechou-se o pronto-socorro, um hospital
municipal e os Hospitais Vera Cruz e São Vicente de Paulo. Dos
quatro, apenas um hospital está funcionando. Portanto a situação era
realmente muito dramática. O governo do Estado lá esteve, e todas as
forças políticas se juntaram para dar uma solução para o problema.
Todavia é apenas um problema paroquial, paroquiano, do nosso
conhecimento.

Sr. Presidente, gostaria de fazer menção a alguns fatos
interessantes que ocorreram na semana passada. Vejo a grande
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repercussão na imprensa sobre a decisão do STF em relação a quem
é dono do mandato: se é o partido ou se é o candidato. Achei algo
interessante. Lembrei-me de Stanislaw Ponte Preta, quando criou o
Festival de Besteiras que Assola o País - Febeapá -, magnífica
organização intelectual brasileira, em que, num vácuo jurídico e legal
permitido pelo Congresso Nacional, nesse vazio jurídico que há na
legislação partidária brasileira, vem o STF e cria lei. O Supremo criou
lei! Amanhã o TSE criará outra lei. Ficamos verificando o que está
ocorrendo neste país, se é o espírito do Stanislaw Ponte Preta que
voltou e restabeleceu o Febeapá. Nunca se viu tanta inversão de
valores neste país.

Ainda noutro dia, discutíamos e verificávamos com alguns
companheiros a visita que a cúpula do Ministério Público fez aos
Deputados, à Presidência e às Lideranças. Vieram propor três
soluções entre as muitas que pusemos no projeto que aprovamos por
maioria de 60 votos nesta Casa - aliás, um veto derrubado com 60
votos.

Quando a Assembléia faz lei - e é a Assembléia que deve mesmo
fazer leis, assim como a Câmara -, o Supremo a derruba. Todavia o
Supremo, que não tem autoridade para tanto, faz lei. É engraçado o
que acontece no Brasil, e as pessoas não prestam atenção.

Os Deputados estão lutando para tentar regularizar a situação de 98
mil professores, além de cantineiros, ou seja, de pessoas que
trabalharam para o Estado por 20 anos, 30 anos. No entanto a
imprensa diz: “É trem da alegria. É trem da alegria”. A quem servem
essas pessoas, a que objetivo servem se não estão preocupadas com
a solução dos problemas das outras pessoas? A imprensa está
fazendo um bom trabalho? Acredito que não. Acho que Stanislaw
Ponte Preta fez trabalho melhor com o Festival de Besteiras que
Assola o País. Que trem da alegria? São pessoas que trabalharam por
10 anos, 20 anos, 30 anos, sem nenhum vínculo, sem direito à
aposentadoria.

Falo mais: os Defensores estão satisfeitos, mas 47 Assistentes
Jurídicos teriam de ser comparados a Defensores de primeira classe.
Temos de trabalhar para que isso aconteça, todavia não poderemos
embutir essa equiparação nesse projeto dos Defensores, para não
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atrapalhar sua aprovação. Há também casos, na Defensoria, de quase
cem Assistentes Administrativos, cuja situação deve ser regularizada.
Em todos os órgãos do Estado, há pessoas que precisam ter sua
situação regularizada.

O que está acontecendo, meu Líder Deputado Domingos Sávio?
Este governo está tendo coragem de regularizar erros do passado. O
Governador Aécio Neves tem, nesta Assembléia, o suporte de um
grande número de Deputados para fazer as mudanças corajosas e
necessárias a este Estado, para regularizar a situação de pessoas
que têm vivido na angústia, ao longo de anos e anos. Este é um
momento histórico.

Gostaria de que a imprensa mineira não fizesse apenas xerox, cópia
malfeita do Festival de Besteiras que Assola o País - Febeapá -, de
Stanislaw Ponte Preta. Gostaria de que a imprensa valorizasse esta
Casa, respeitasse o Poder Legislativo, assim como esse grande
homem, essa grande figura que governará o Brasil a partir de 2010, o
Governador Aécio Neves.

É preciso ter coragem para desafiar a estrutura arcaica deste país, a
desorganização e a inversão de valores da pátria brasileira. Algumas
pessoas estão fazendo o que não devem fazer, e nós, escamoteando,
fazemos de conta que nada acontece. As pessoas encobrem os fatos.
A imprensa mineira, lamentavelmente, está servindo a que
interesses? Noventa e oito mil pessoas, que trabalharam por 20 anos,
30 anos, não têm nenhuma importância para essa imprensa que
critica e fala de trem da alegria.
  As pessoas não valem nada, o que vale é o sistema, que deve ser
mantido. Os dominadores têm de manter o sistema, mas nós, não.
Aqui, nesta Assembléia, há homens e mulheres fortes, pessoas que
se indignam, que reagem e que têm coragem de falar porque não têm
rabo preso, porque não têm rabo preso. Há processos no Ministério
Público, são muitos os processos, e podem processar de novo. Isso
não é problema; enfrentamos, pois não temos rabo preso, não
devemos, e a justiça será feita lá na frente. Que não seja na primeira
instância, mas na segunda, na terceira, no Supremo ou onde for. Na
verdade, senhoras e senhores, o que está faltando neste Brasil é
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homem público com coragem para falar a verdade que o povo precisa
ouvir. 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.

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 1.326 e 1.327/2007, da Comissão de Meio
Ambiente. 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 pelo Deputado Luiz Humberto Carneiro,
cujo teor foi publicado na edição anterior.

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Deputada Cecília Ferramenta

solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.731/2006. A
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso
XXXII do art. 232 do Regimento Interno.

2ª Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a

Presidência passa à 2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

Questão de Ordem
O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, solicito

recomposição de quórum.
O Sr. Presidente - É regimental. Solicito ao Sr. Secretário que

proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.
O Sr. Secretário (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - (- Faz a

chamada.)
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O Sr. Presidente - Responderam à chamada 40 Deputados.
Portanto, há quórum para a continuação dos trabalhos.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Vem à Mesa

requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva solicitando a inversão
da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº 1.658/2007
seja apreciado em 2º lugar e o Projeto de Lei nº 370/2007 seja
apreciado em 3º lugar. Em votação, o requerimento. As Deputadas e
os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

Prosseguimento da discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei
Complementar nº 29/2007, do Governador do Estado, que altera a Lei
Complementar nº 65, de 16/1/2003, e fixa o subsídio dos membros da
Defensoria Pública 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 a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com a Emenda nº 1, da
Comissão de Administração Pública, e com as Emendas nºs 2 a 4,
que apresenta. Continua em discussão o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a
matéria a votação pelo processo nominal, de conformidade com o art.
260, inciso I, c/c os arts. 192 e 255, do Regimento Interno. A fim de
proceder a votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita às
Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram presença no
painel que o façam neste momento.

Questão de Ordem
O Deputado Lafayette de Andrada - O requerimento aprovado agora,

do Deputado Dalmo, modifica a ordem de votação de quais projetos?
O Sr. Presidente - O Projeto de Lei nº 1.658/2007 passa a ser o

segundo na ordem de votação, e o Projeto de Lei nº 370/2007, o
terceiro. Os demais continuam na normalidade.

O Deputado Lafayette de Andrada - O Projeto de Lei nº 1.658/2007
também trata da Defensoria. Portanto, os projetos que se referem à
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Defensoria Pública serão votados em primeiro lugar.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, a

Deputada Rosângela Reis.
A Deputada Rosângela Reis - Sr. Presidente, não posso deixar de

ocupar esta tribuna para falar sobre esse Projeto de Lei nº 29/2007,
derivado de uma luta árdua dos Defensores Públicos e da classe que
também necessita dos seus serviços. A proposta vem se arrastando
nesta Casa, desde o início do ano.

O encaminhamento ocorreu de forma ética, democrática e aberta, e
os Deputados abraçaram a causa. Digo que esse trabalho é fruto do
envolvimento dos parlamentares e dos Defensores Públicos, que
souberam trabalhar com ética e lisura. O Governador do Estado,
Aécio Neves, por meio da Secretária Renata Vilhena e do Vice-
Governador Anastasia, abriu as portas, conversou e procurou fazer o
projeto da melhor forma possível, permitindo avanço para a
valorização dessa classe, de fundamental importância, todos nós
sabemos, para atender aos mais carentes e necessitados.

A carência de advogados que militam nessa área, na nossa região,
é muito grande. Aliás, na minha cidade, o número de habitantes está
em torno de 240 mil para apenas quatro Defensores Públicos. A nossa
demanda na região é muito grande.

Esperamos que, por meio desse concurso público, haja um
direcionamento de vagas não só para o nosso Município de Ipatinga,
mas também para outros Municípios, a fim de que novas Defensorias
Públicas sejam abertas e funcionem como modelo para o nosso país.

Gostaria de convidar a todos os Deputados a participar conosco,
logo mais às 19 horas, no Salão Nobre da Assembléia Legislativa, da
instalação da Frente Parlamentar em Defesa da Duplicação da BR-
381. Precisamos unir esforços, pois este é o momento e temos
orçamento e projeto para isso. Somente por meio do envolvimento de
empresários e do envolvimento da Assembléia Legislativa e da
sociedade civil conseguiremos concretizar a recuperação do trecho
que é chamado de BR da morte, trecho que, quando chegamos ao
nosso destino, nos faz dar graças a Deus por isso. É preciso fazer
orações ao trafegar por essa rodovia, de tão perigosa que ela é.

Muito obrigada pela oportunidade.
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   O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.
A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, para marcar a posição da

Bancada do PT, gostaria de dizer que, finalmente, a Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, por intermédio de projeto de lei
complementar, fixou o subsídio dos membros da Defensoria Pública.
O governo e esta Assembléia reconheceram a importância do trabalho
e o valor da Defensoria Pública no Estado de Minas Gerais.

Os nossos Defensores e Defensoras têm cuidado da Justiça e têm-
na aproximado dos mais pobres, fazendo a defesa das pessoas que
não têm vez nem voz na sociedade e representando o anseio de
muitos trabalhadores e trabalhadoras que necessitam da Justiça
gratuita no Estado de Minas Gerais.

Também quero reconhecer o empenho e a persistência da
Associação dos Defensores Públicos, por meio da Diretoria do Sr.
Eduardo Generoso e de toda a sua equipe, e ainda por meio de todos
os Defensores que se manifestaram nas diversas regiões de Minas
Gerais, sobretudo a Defensoria da minha cidade de Governador
Valadares e de todas as demais cidades de Minas Gerais. Essas
cidades se fizeram presentes, ao longo de um semestre inteiro, nesta
Casa Legislativa, apresentando o problema para a sociedade de
Minas e também para a Assembléia, cobrando do governo do Estado,
com muita justiça, um salário mais digno e melhores condições de
trabalho, com o objetivo de ampliar o número de cargos na
Defensoria, a fim de que a população fosse mais bem atendida,
aumentando a infra-estrutura nos Municípios para um melhor
atendimento dessa Justiça, que considero uma das mais populares
para socorrer aos mais pobres.

Gostaria de registrar esse nosso posicionamento e dizer que,
finalmente, vamos fazer justiça à Defensoria Pública. Ainda hoje
queremos votar aqui o projeto que também garante aposentadoria e
faz justiça a todos os designados da educação de Minas Gerais. Muito
obrigada.

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Em votação, o
Substitutivo nº 1, salvo emendas.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:
Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Ana Maria Resende - André



827

Quintão - Antônio Carlos Arantes - Carlin Moura - Carlos Mosconi -
Carlos Pimenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves -
Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Viana -
Elisa Costa - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira
- Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Inácio Franco - José
Henrique - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto
Carneiro - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Paulo Cesar -
Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz
- Sargento Rodrigues - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Walter
Tosta - Weliton Prado.

O Deputado Jayro Lessa - Sr. Presidente, na minha mesa, houve
problema com o painel, e gostaria que fosse computado o meu voto
como “sim”.

O Deputado Paulo Guedes - Meu voto também não foi computado, e
gostaria que fosse computado como “sim”.

O Deputado Rêmolo Aloise - Gostaria que V. Exa. pedisse uma
revisão do painel, porque o meu voto também não foi computado, e
gostaria que fosse computado como “sim”.

O Sr. Presidente - A Presidência informa que os votos serão
computados. Votaram “sim” 42 Deputados. Não houve voto contrário.
Está aprovado o Substitutivo nº 1, salvo emendas. Em votação, as
Emendas nºs 1 a 4.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Ana

Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Carlin
Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro
Silva - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor
Rinaldo - Doutor Viana - Elisa Costa - Eros Biondini - Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares -
Inácio Franco - Jayro Lessa - José Henrique - Lafayette de Andrada -
Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Lúcia Mendonça -
Mauri Torres - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Rômulo Veneroso -
Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento
Rodrigues - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Walter Tosta -
Wander Borges - Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 43 Deputados. Não houve voto
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contrário. Estão aprovadas as Emendas nºs 1 a 4. Está, portanto,
aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei Complementar nº 29/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, com as Emendas nºs 1 a 4. À Comissão de
Administração Pública.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.658/2007, do
Governador do Estado, que fixa o subsídio dos membros da
Defensoria Pública do Estado e dá outras providências. A Comissão
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, que apresenta. As Comissões de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira opinam 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 1.658/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de
Fiscalização Financeira.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 370/2007, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, que reconhece a Estância Climática de Monte
Verde, no Município de Camanducaia, e dá outras providências. A
Comissão de Turismo 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
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º
turno, o Projeto de Lei nº 370/2007 na forma do vencido em 1º turno.
À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º 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 Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo
nº 1, que apresenta, ao vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto.
Com a palavra, para discutir, o Deputado Sargento Rodrigues.
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O Deputado Sargento Rodrigues - Serei breve, Presidente, porque
estamos com um quórum adequado para a votação de projetos cuja
aprovação precisa de quórum qualificado. Mas gostaria de tecer
alguns comentários.

Tanto este Deputado quanto o Deputado Ademir Lucas temos uma
demanda que é, certamente, de vários outros Deputados da Casa.
Como já disse anteriormente, o Governador está de parabéns pela
iniciativa desse projeto e pela coragem de solucionar um problema
que se arrasta há dezenas de anos em razão de um erro gravíssimo
que o Estado cometeu quando renovou repetidas e reiteradas vezes o
contrato dos servidores da educação. Portanto, se há um responsável
por isso, o primeiro erro foi cometido pelo poder público, pelo poder
estatal. Assim, no 1o turno, votamos pela aprovação do projeto, como
votaremos no 2o turno - e acredito poder falar pelos colegas
Deputados do PDT.

Mas resta um questionamento, Presidente. No momento em que
atendemos aos servidores da educação, é injusto que os Agentes de
Segurança Penitenciária do Estado de Minas Gerais fiquem em
situação idêntica à dos professores, com seu contrato renovado a
cada ano. Há anos prestam serviços na área de segurança pública,
constantemente, da mesma forma, mas não estão sendo atendidos
nesse projeto. Eu e o Deputado Ademir Lucas levantamos esse
questionamento, que tentamos levar à Liderança do Governo, mas
encontramos vários obstáculos, como encontraram as demais
emendas, que foram rejeitadas pelos outros Deputados. Mas
queremos fazer esse apelo a V. Exa., Presidente desta Casa, e ao
nosso Líder do Governo: a situação dos Agentes de Segurança
Penitenciária é a mesma dos designados da educação, com os
contratos sendo renovados a cada ano, repetidas e reiteradas vezes,
e o Estado, portanto, cometendo o mesmo erro.

Neste momento, está em curso a votação do projeto que diz respeito
aos designados da educação. Temos aqui um documento, também
entregue ao Deputado Ademir Lucas, que trata do contrato que vem
sendo renovado há seis meses. E esses agentes públicos, Sr.
Presidente, têm sido importantíssimos para o processo da segurança
pública em nosso Estado.
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Faz-se necessário que o Governador Aécio, com a mesma
sensibilidade que teve com os servidores da educação, tenha a
iniciativa de encaminhar a esta Casa um projeto de lei que vise ao
mesmo conteúdo, objetivo, pois não podemos ter tratamento desigual
para pessoas que estão em situação idêntica, com o mesmo “status”
jurídico, os Agentes de Segurança Penitenciária.

Sr. Presidente, faço esse apelo ao discutir a matéria, mas esclareço
que ele é também do Deputado Ademir Lucas. Solicitaremos o apoio
de V. Exa. e do Líder do Governo para que tenhamos o mesmo
tratamento no próximo projeto que encabeçaremos - eu e o Deputado
Ademir Lucas.

No momento, sabemos que, para aprovarmos uma emenda, temos o
Acordo de Líderes; mas que será inviável apresentar tal emenda. Para
tanto, queremos contar com V. Exa. e com o nosso Líder do Governo,
Deputado Mauri Torres, que tem sido muito atencioso conosco, para
que o governo tenha também sensibilidade com os Agentes de
Segurança Penitenciária.

Portanto o nosso voto será favorável ao Projeto de Lei
Complementar nº 27. Muito obrigado.

- Vem à Mesa:
EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 27/2007
Acrescente-se o seguinte inciso V ao art. 7º:
“Art. 7º - Em razão da natureza permanente da função para a qual

foram admitidos são titulares de cargo efetivo desde a data do
ingresso, observada a correspondência com a função atualmente
exercida e, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº
64, de 2002, os servidores que estejam em exercício na data de
publicação desta lei, nas seguintes situações, estendendo-se aos que
tenham se aposentado nestas condições:

(...)
V - os professores de ensino superior, não efetivados, exercentes de

regência de classe, nas Universidades Estaduais do Estado, quais
sejam Uemg e Unimontes.”.

Sala das Reuniões, 16 de outubro de 2007.
Deiró Marra
Justificação: O acréscimo do inciso V ao art. 7º do Projeto de Lei



831

Complementar nº 27/2007, que pretendemos acrescentar por meio
desta emenda, visa abranger centenas de professores do ensino
superior que se encontram em situação de professores designados
nas Universidades Estaduais do Estado – Uemg e Unimontes.

É sabido da existência de grande número de docentes não efetivos
dessas universidades, que, apesar de serem regidos por regras
estatutárias, exercem exatamente as mesmas funções que os
servidores efetivos ocupantes de cargos de mesma natureza e, por
uma obscuridade do Projeto de Lei Complementar nº 27/2007, podem
não ser abrangidos. Dessa forma, com a emenda apresentada,
desfaz-se toda dúvida em relação à abrangência de tais docentes.

O projeto que ora apresentamos é fruto de um importante e
detalhado trabalho e devido ao grande número de professores que
eventualmente não seriam englobados nesta legislação.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. A Presidência informa ao Plenário que no decorrer da
discussão foi apresentada ao projeto uma emenda do Deputado Deiró
Marra, que recebeu o nº 1, e que, nos termos do § 4º do art. 189 do
Regimento Interno, será votada independentemente de parecer. A
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal,
de conformidade com o art. 260, inciso I, c/c os arts. 192 e 255, do
Regimento Interno. A fim de proceder a votação pelo processo
eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que
ainda não registraram presença no painel que o façam neste
momento. Vem à Mesa requerimento do Deputado Luiz Humberto
Carneiro, solicitando a votação destacada do inciso II do art. 8° do
vencido em 1° turno. A Presidência defere o requeri mento, de
conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por

1h15min para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
das matérias constantes na pauta. Estão suspensos os nossos
trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Prorrogação da Reunião
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O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do art. 21 do
Regimento Interno, prorroga esta reunião até as 19h59min. Vem à
Mesa requerimento da Deputada Elisa Costa solicitando a votação
destacada do inciso III do art. 7º do Substitutivo nº 1. A Presidência
defere o requerimento de conformidade com o inciso XVII do art. 232
do Regimento Interno.

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Júlio - Solicito a V. Exa. que peça ao 1°-

Secretário para fazer a leitura dessa matéria destacada antes da
votação, assim entraremos no processo de votação sem interrupção.

O Sr. Presidente - É regimental. Solicito ao Sr. Secretário que
proceda à leitura da matéria destacada.

O Sr. Secretário (Deputado Fahim Sawan) - ( - Lê o inciso III do art.
7º do Substitutivo nº 1, que foi publicado na edição do dia 16/10/2007.)

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º
turno, salvo emenda e destaques.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:
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 - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito
Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor
Rinaldo - Doutor Viana - 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 - Ivair Nogueira - Jayro Lessa
- João Leite - José Henrique - 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 - Roberto Carvalho - Rômulo
Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz -
Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei
Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges -
Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 62 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovado o Substitutivo n° 1 ao ven cido em 1º turno,
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salvo emenda e destaques.
Questão de Ordem

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, gostaria de ajudar a
esclarecer, pois agora mesmo o PT levou a culpa de que estaria
obstruindo a votação. Devemos lembrar que, na discussão, cheguei a
apresentar uma emenda que estenderia o que está sendo dado hoje
aos professores e serviçais que estavam lotados até o dia 31/12/2006
a todos os outros funcionários do Estado com a mesma pendência.
Entretanto, foi levada às pessoas que estão sendo beneficiadas por
esse projeto de lei do Governador a informação de que minha emenda
prejudicaria a todos. Agora, houve uma reunião do PT porque está
sendo inserida uma nova emenda no projeto que beneficia a todos
vocês, com exceção daqueles que não estavam nomeados e que
também possuem 15, 18 ou 20 anos de serviço e não serão
beneficiados por essa lei que o Governador enviou para cá. Reafirmo
que só serão beneficiados aqueles que estavam no efetivo exercício;
aqueles que foram perseguidos ou não tiveram a amizade de uma
Diretora para estarem lecionando à época desse contrato do dia
31/12/2006 ficarão fora do benefício da mesma forma. Porém, a
mesma Assembléia, que por unanimidade rejeitou a minha emenda
porque acarretaria talvez uma Adin, o que prejudicaria a todos - e até
concordo -, agora coloca uma emenda que beneficiará 82 pessoas, o
que não estava previsto na Lei nº 10.150, parece-me. E, se não
estava previsto, gerará a mesma Adin. Essa era a discussão que o PT
estava colocando aqui no canto, portanto o que estavam fazendo era
defender o direito de vocês. Não estavam querendo prejudicar nem
retardar a votação. Apenas não querem levar a culpa aqui dentro
desta Casa. Faço tudo de forma muito transparente e queria que o
benefício fosse estendido a todos e não apenas a uma meia dúzia,
sem discutirmos isso com a sociedade e mostrar transparência
naquilo que fazemos nesta Casa. Se a lei de vocês levar esse
garrancho da Assembléia, vai levar uma Adin e prejudicará a todos
vocês, os 98 mil funcionários que o Governador disse estar sendo
beneficiados. Vocês pagarão caro porque a Assembléia está
colocando um garrancho para levar junto uma meia dúzia que, a meu
ver, tem seu direito, mas não é o caso agora, pois temos que discutir a
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situação de todos que estão no Estado, e temos que fazê-lo com
transparência. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o inciso III do art. 7° do Substitutivo
nº 1.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Ana

Maria Resende - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Bráulio Braz
- Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva -
Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
Doutor Rinaldo - Doutor Viana - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento -
Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil
Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio -
Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - José Henrique -
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 -
Roberto Carvalho - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães -
Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -
Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges -
Weliton Prado.

- Registram “não” os Deputados e a Deputada:
Almir Paraca - André Quintão - Carlin Moura - Délio Malheiros - Elisa

Costa.
O Sr. Presidente - Votaram “sim” 54 Deputados. Votaram “não” 5

Deputados. Está aprovado o inciso III do art. 7º do Substitutivo nº 1.
Em votação, o inciso II do art. 8° do vencido em 1°  turno.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:
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 - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito
Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor
Rinaldo - Doutor Viana - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro
Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio
Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -
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José Henrique - 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 - Roberto Carvalho - Rômulo Veneroso - Ronaldo
Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei
Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 61 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovado o inciso II do art. 8º do vencido em 1º turno.
Com a aprovação do inciso II do art. 8º do vencido em 1º turno, fica
prejudicado o inciso II do art. 8º do Substitutivo nº 1. Em votação, a
Emenda nº 1.

- Registram “não” os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir

Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Júlio - Bráulio
Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Chico Uejo -
Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano
- Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Viana -
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 - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - José
Henrique - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto
Carneiro - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira -
Padre João - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Rêmolo Aloise - Roberto
Carvalho - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis -
Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tiago Ulisses -
Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander
Borges - Weliton Prado.

- Registra “branco” o Deputado:
Antônio Carlos Arantes.
O Deputado Antônio Carlos Arantes - Relativamente ao voto “em

branco”, eu apertei a tecla errada. Seria “não” também.
O Sr. Presidente - Retifique-se o voto do Deputado Antônio Carlos

Arantes. Votaram “não” 61 Deputados. Não houve voto favorável. Está
rejeitada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o
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Projeto de Lei Complementar nº 27/2007 na forma do Substitutivo nº 1
ao vencido em 1º turno, com o inciso III do art. 7º do Substitutivo nº 1
e com o inciso II do art. 8º do vencido em 1º turno. À Comissão de
Redação.

Declarações de Voto
O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Sras Deputadas, Srs.

Deputados, servidores, servidoras, trabalhadores aqui presentes,
queria, nesta declaração de voto, em primeiro lugar, registrar a
importância deste momento. Muitas vezes segmentos do
funcionalismo, dedicados, geralmente aqueles que não são tão bem
remunerados, ficam em situações jurídicas, situações funcionais
indignas, gerando uma completa insegurança, seja salarial, seja
previdenciária. Neste dia de hoje, ainda que haja polêmica jurídica - e
essa polêmica advém da natureza do projeto -, sabemos que é
importante essa manifestação política da Assembléia para corrigir
uma distorção, uma injustiça. Entre a dúvida jurídica e a justiça com
os servidores, a Assembléia ficou do lado dos servidores e da justiça
social. Portanto esse é o primeiro aspecto. De maneira unânime, a
Assembléia - todos os partidos, todos os seus parlamentares -
aprovou esse projeto.

Aproveito esta declaração de voto para manifestar que meu voto
contrário ao inciso que buscava, da mesma forma, corrigir uma
situação interna da Assembléia muito próxima da que estamos
corrigindo, do ponto de vista do Executivo, foi para não rechaçar ou
discordar frontalmente do mérito, mas sim em razão de uma
celeridade do processo ao qual, como Deputado em segundo
mandato, não fui integrado na votação desse projeto. Ou seja, essa
novidade que legitimamente foi incorporada pela Comissão de
Fiscalização Financeira não foi suficientemente discutida com
Deputados e Deputadas da Oposição. Com essa ressalva dentro da
minha consciência, optei por votar contrariamente, não no julgamento
definitivo do mérito, mas pelo desconhecimento de todos os
fundamentos e argumentos que tratavam da matéria.

Queria aqui reiterar, ao contrário do que muita gente diz, ao
contrário do que alguns segmentos alardeiam, tenho uma convicção e
um respeito muito grande pelo trabalho, pela dedicação e pela
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seriedade dos servidores da Assembléia Legislativa, e sei que eles
não podem, em razão de uma queda de credibilidade do Legislativo,
também ser penalizados. Mas queria aqui, até para que não ocorra
novamente que matérias tão polêmicas, que matérias que envolvem
até o conceito do conjunto da Assembléia sejam debatidas com mais
exaustão, com mais profundidade, com todos os Deputados e
Deputadas, para que a gente não se encontre, como no dia de hoje,
numa situação onde o voto pode ter uma leitura, de um lado ou de
outro, pela sociedade ou pelos servidores da Assembléia. O
importante é que a Assembléia corrigiu, no conjunto do Estado, essa
importante distorção social de valorosos servidores, trabalhadores da
área da educação. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Com a palavra, para
declaração de voto, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, de
modo especial a todos os servidores, às servidoras, aos professores,
aos serventes, aos auxiliares, enfim, aos trabalhadores da educação,
à APP, às lideranças que vieram não apenas acompanhar a votação,
mas que lutaram, durante vários anos, para que a justiça fosse feita,
no debate desse projeto eu me recordei de que, no início do mandato
passado, vimos vários dos servidores que aqui vieram durante a
semana passada e nesta semana estarem à frente do Palácio da
Liberdade, primeiro durante o governo Itamar Franco, em gestos de
desespero; depois, no início do governo Aécio Neves, manifestando
que não podiam aceitar calados uma injustiça absurda que se tentava
impetrar, que era a injustiça de simplesmente colocar no olho da rua
alguém após 20 anos de dedicação ao Estado, 20 anos de dedicação
a uma escola pública, e fazê-lo sem respeitar um direito trabalhista,
sem respeitar sequer o direito de aposentadoria. Isso, sim, fere a
dignidade humana; isso, sim, é inconstitucional; isso, sim, é um trem
que atropela e destrói a vida de milhares de trabalhadores. Mas o
Governador Aécio Neves não criou nenhum trem da alegria. Aqui já foi
dito por outros colegas, talvez, o da esperança ou, mais do que isso, o
da justiça, da seriedade, da coragem de fazer com que Minas Gerais
tomasse uma decisão que deve ser referência para o Brasil. Se o
governo errou no passado, que o governo responda e corrija seus
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erros. É o que está se fazendo aqui hoje, Sr. Presidente, com o apoio
unânime desta Casa, na base da Oposição.

Quero destacar que a base do governo esteve presente
maciçamente, desde o primeiro minuto, nesta tarde, mesmo não se
tratando de uma reunião específica para essa matéria. Uma reunião
ordinária, em que vários assuntos poderiam ser debatidos, mas o
assunto se definiu como prioridade, e a votação da matéria não
poderia mais ser adiada.

Parabenizo o Deputado Mauri Torres, Líder do Governo, o Deputado
Alberto Pinto Coelho, Presidente, e o Deputado Doutor Viana, 1º-Vice-
Presidente e que agora conduz os trabalhos. Como Líder da Maioria,
testemunhei que houve, todo o tempo, paciência e busca de diálogo.
Fomos premiados, pois conseguimos, com paciência, uma votação
por unanimidade. Por unanimidade a Assembléia mineira aprovou que
se faça justiça; que os designados, que vêm sendo recontratados pelo
Estado ano após ano, tenham garantia jurídica, paz, tranqüilidade
para continuar trabalhando, lecionando, servindo e cuidando das
nossas crianças. Mais do que isso, tenham a expectativa de terminar
sua carreira com dignidade, com uma aposentadoria justa e merecida.

Foi com alegria que participei desde o primeiro momento. Tive a
felicidade de ser o relator desse projeto em 1º turno, e, para minha
alegria, tudo o que relatamos foi mantido na íntegra. Não apenas a
garantia da estabilidade aos designados, da sua aposentadoria, mas
de que o Ipsemg não será, de maneira alguma, prejudicado; de que os
aposentados não terão nenhum prejuízo; de que o Instituto de
Previdência dos Servidores Militares terá sua autonomia, não só
financeira e administrativa, mas também orçamentária. Isso passa a
ser uma vitória da Assembléia Legislativa, sob a liderança deste
estadista, deste mineiro que hoje já é referência para o Brasil: o
Governador Aécio Neves. Mais uma vez, ele mostra que não é um
homem apenas de palavras ou de promessas, mas um Governador de
atitude, com uma equipe competente e séria, que procura resolver não
só os problemas do seu mandato, do seu governo, mas os do Estado.
O País precisa de alguém que não esteja preocupado só em fazer
propaganda daquilo que está fazendo hoje ou do que poderá fazer
amanhã, mas que tenha a coragem de corrigir injustiças do passado e
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prepará-lo para que seja o grande País que todos temos no coração,
mas que não temos no dia-a-dia da nossa vida. Minas Gerais aponta o
caminho, sob a liderança do Governador Aécio Neves. A Assembléia
fez a sua parte, e os servidores e as servidoras estão de parabéns
porque acreditaram e lutaram para ver seus direitos respeitados. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, antes de fazer meu
comentário e minha declaração de voto, gostaria de pedir à Mesa que
registrasse que, no momento da votação da Lei Complementar nº 29,
o painel não registrou meu voto. Não interferi porque tinha pressa na
votação do assunto, já que a margem era muito maior.

O Sr. Presidente - A Presidência avisa ao nobre Deputado que se
trata de matéria vencida e não há mais nada a fazer.

O Deputado Getúlio Neiva - Não tem problema, é só uma
justificativa. Digo a V. Exa., e especialmente às professoras
designadas e aos funcionários do Estado que durante tanto tempo
trabalharam sem segurança jurídica, que me manifestei muito antes.
Hoje, quero apenas dizer a vocês todos que rezem um pouco por esta
Assembléia, que tem feito justiça. Estamos enfrentando a sanha
perseguidora da imprensa contra as atitudes da Assembléia. Que
vocês rechacem a imprensa ruim de Minas Gerais que fala em trem
da alegria. É trem da alegria agora, que vocês ficarão felizes e
alegres. Que vocês nos ajudem a colocar a imprensa de Minas Gerais
nos eixos, imprensa esta que está a serviço de outras pessoas e não
do interesse do povo mineiro. É preciso que as pessoas tomem
consciência de que, neste momento, a Assembléia peitou a imprensa
mineira e votou a favor das 98 mil pessoas que estavam sendo
espezinhadas e perseguidas ao longo de todo esse tempo. Que isso
fique bem registrado. Todavia, mais importante que esse registro feito
aqui, de público, é o que está no coração de cada um de vocês. Que
Deus nos ilumine!

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, queria também declarar o
meu voto. Durante todo o procedimento, desde o 1º turno até o 2º
turno, votamos favoravelmente às servidoras da educação, aos 98 mil
servidores da educação. No nosso entendimento, a educação é o
serviço público mais sublime e nobre do Estado. Sem as servidoras da
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educação, nossas serviçais e nossas professoras, a educação de
Minas Gerais não teria sustentação.

Devo esclarecer também que a angústia e a insegurança jurídica
dessas servidoras e dessas serviçais foi por culpa e omissão do poder
público. Se no tempo correto o poder público tivesse cumprido suas
obrigações legais e constitucionais, não teríamos de ver as senhoras
trabalhadoras vindo aqui para pleitear um direito que já é delas.

Sr. Presidente, esclareço que não haveria problema algum se
aquela contribuição previdenciária que todo mês é descontada no
contracheque da professora e da serviçal tivesse sido repassada no
momento oportuno para o INSS, sem ter ido para o caixa único do
Estado. Assim não teríamos hoje uma dívida de R$10.000.000.000,00
com o INSS, e essas servidoras não teriam problema com sua
aposentadoria. Esta Casa cumpriu sua função, pois, acima de tudo,
nossa obrigação é fazer justiça. Estamos aqui para isso.

Quero dizer também para essas servidoras que estão nas galerias
que o nosso papel não é fazer demagogia com as senhoras e os
senhores. Esclareço que a batalha de vocês ainda não terminou, ou
seja, o seu direito ainda não está plenamente garantido, porque, na
esfera judicial, corre-se o risco de o projeto aprovado aqui hoje, com a
boa-vontade de todos os Deputados, ser derrubado pela Justiça. A
situação de penúria de cada um de vocês pode voltar. Tive
preocupação com esse aspecto desde a primeira hora.

Quero esclarecer às senhoras que, com esse projeto hoje aprovado,
o Estado ficará livre de uma dívida de R$10.000.000.000,00 e, ao
mesmo tempo, estará recebendo do Banco Mundial
R$2.000.000.000,00, e vários outros investimentos que virão. Se
temos bom-senso e estamos realmente preocupados com essas
senhoras trabalhadoras, precisamos pensar desde agora que, caso
seja derrubado - mesmo que isso não venha a ocorrer; aliás, vamos
rezar para que não ocorra -, temos de constituir um fundo imediato
para garantir o direito ao benefício que cada uma das senhoras têm
direito, pois já contribuíram e pagaram. Se está entrando dinheiro
novo no caixa do Estado, é obrigação daquele que deseja governar
com transparência e responsabilidade social criar desde agora um
fundo prevendo algum entrevero na frente, um acidente de percurso.
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Hoje, o Estado fala que não tem dinheiro em caixa para pagar a dívida
de R$10.000.000.000,00. Mas, quem sabe, começar a juntar um
pouquinho hoje e, daqui a 1, 2, 5, 10 anos - e o STF derrubar essa lei
-, o Estado não poderá vir com a cara lavada dizer para as senhoras
que não tem dinheiro para pagar seu benefício. Portanto acima de
qualquer coisa está o direito das senhoras. Para isso, o Estado tem de
ter responsabilidade e reservar uma parcela dos grandes
investimentos e do grande dinheiro que está entrando em caixa para
valorizar o maior patrimônio de Minas Gerais, as trabalhadoras da
educação. Por isso votamos favoravelmente, mas continuaremos
atentos. Não queiram fazer demagogia com as professoras e as
servidoras, porque estaremos aqui vigilantes. Esse é o nosso
posicionamento, Sr. Presidente.

O Deputado Carlos Pimenta - Muito obrigado, Sr. Presidente.
Primeiramente, dirijo-me aos nossos servidores e, ao cumprimentar os
companheiros e as companheiras que aqui estão, como o Presidente
da Associação, quero cumprimentar todos os servidores de todas as
regiões de Minas Gerais, que devem estar acompanhando esta
reunião da Assembléia de Minas. Algumas pessoas estavam rezando,
com o terço na mão. Esta foi uma vitória, Presidente Deputado Doutor
Viana, acima de tudo, da persistência. É uma vitória, acima de tudo,
da justiça.

Quero discordar do Deputado Carlin Moura, que veio aqui tentar tirar
um pouco o brilho do trabalho feito. O Governador Aécio Neves, em
nenhum momento, do que tenho certeza absoluta, mandou-nos esse
projeto pensando no dinheiro que entrará ou na dívida do governo do
Estado com o governo federal. Em nenhum momento, isso ocorreu.
Os Deputados da base de sustentação do Governador foram
chamados, e o Governador disse-nos: “Quero corrigir uma injustiça.
Quero corrigir uma injustiça histórica”.

Queremos dar dignidade aos funcionários de todo o Estado de
Minas Gerais. São 98 mil famílias, 98 mil aspirações de pessoas por
este momento, que precisamos realmente comemorar. Temos de
estar preparados. O Governador não nos teria enviado esse projeto se
não tivesse certeza de que estaria corrigindo uma injustiça, se não
tivesse certeza de que, no futuro, se por acaso houver uma ação no
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Supremo Tribunal, esse governo do Estado estará defendendo uma
posição de governo.

Então, Presidente, neste momento, quero falar sobre minha alegria.
Passam por minha cabeça as reuniões havidas em Montes Claros, em
Varzelândia, enfim, em todas as cidades do Norte de Minas, quando
10, 20 professores ou serventuários mostravam-nos seus
contracheques. Eles diziam que, se fossem mandados embora, isso
seria feito sem que recebessem nenhum benefício, sem nenhuma
segurança. Era necessária a dignidade propiciada pela segurança do
emprego.

Esta é uma vitória de todos vocês, que precisam comemorá-la.
Vamos continuar rezando e pedindo a Deus para que nenhum louco
venha apresentar emenda da natureza de trem da alegria. Isso aqui
não é nenhum trem da alegria, mas uma justiça que o Estado faz e
que a Assembléia referenda. Esta vitória é fruto do trabalho das
pessoas que aqui estão.

Termino, Sr. Presidente, com algumas palavras aos funcionários da
Unimontes, que também esperavam por uma solução. Eles, por serem
funcionários da administração direta, foram contemplados. Podem
comemorar. Este é um momento ímpar. Hoje, leve, de alma lavada,
podem ir para suas casas e dizer: “Graças a Deus, cumprimos a
nossa missão”.

Retornem aos seus lares e agradeçam a Ele, a Deus. Confiem no
trabalho de vocês. Continuem com essa persistência e essa garra. O
povo que não valorizar a educação, não terá condições sequer de
pensar no futuro, Sr. Presidente. Valorizar a educação é valorizar o
que temos de mais precioso, que é o funcionário, desde o mais
humilde servente ao professor substituto e ao professor universitário.

A Assembléia cumpre seu papel. Estamos, neste momento,
mostrando, além da alegria que sentimos, a força da persistência, a
força do que o Estado tem de mais precioso, que são seus
funcionários. Muito obrigado.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, este momento é de
grande alegria para todos nós. Como Líder da Minoria nesta Casa,
gostaria de dizer que nós, do PT e do PCdoB, votamos com os
servidores designados. Aliás, toda a Casa votou a favor dos
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designados. Essa luta vem sendo travada há muitos anos. Quando
ainda era estudante na cidade de Manga, no Olegário Maciel, já
recebia as reivindicações de serventes e professores. Também sou
professor, e hoje, como Deputado, estou tendo a oportunidade de
participar deste momento histórico.

Gostaria de fazer minhas as palavras do Deputado Carlin Moura,
bem como expressar nossas reivindicações e preocupações, de modo
que o Estado realmente garanta segurança jurídica a esse projeto, a
fim de que ele assegure todos os direitos desses servidores.
Esperamos que, futuramente, os servidores não sejam surpreendidos,
ou seja, esperamos que não haja nenhuma ação de
inconstitucionalidade e que isso não se transforme numa frustração.

Sentimo-nos alegres, confiamos em que tudo transcorrerá da melhor
forma possível e em que o sonho que vocês têm há anos se tornará
realidade a partir de hoje, com a aprovação desse projeto, por
unanimidade, nesta Casa. Obrigado.

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, quero deixar meu abraço e
manifestar meu carinho especial por todos os servidores da educação
que, há vários meses, marcam presença nesta Casa. Vocês,
educadores, servidores designados de Minas Gerais, estiveram aqui
terça-feira, durante a primeira votação, e hoje, para acompanhar a
segunda, numa demonstração de força, garra, coragem e luta. Para
nós, trata-se do reconhecimento de um direito. Nesse caso, está-se
fazendo justiça com vocês, que aqui estão, bem como com os demais
servidores de Minas Gerais que se encontram na mesma situação,
especialmente quando se lhes confere o direito à aposentadoria,
tendo em vista a dignidade do trabalho que historicamente vem sendo
prestado.

Sabemos que o Estado possui a responsabilidade de cuidar - e
cuidar bem - de seus servidores, objetivando dar garantia ao que é
fundamental, que constitui uma demanda social histórica e que
reconhecemos como extremamente importante. Então, para os
servidores, essa causa, essa luta é fundamental. O Estado tinha de
garantir esse direito, ou seja, não pode mais fazer vista grossa diante
dessa questão. Assim, deve, efetivamente, conceder aos servidores
essas garantias.
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Todavia, em virtude do compromisso que temos com a educação,
fazemos um alerta: a legislação que aprovamos aqui hoje poderá ser
questionada na Justiça. De acordo com a Constituição de 1988,
ninguém poderá ingressar no serviço público do Estado de Minas
Gerais sem fazer concurso público. Entretanto, consideramos que,
historicamente, há uma situação a ser reparada. Deixamos esse alerta
a fim de que, caso ocorra uma ação de inconstitucionalidade, o Estado
possa proteger todos os servidores que foram efetivados agora em
Minas Gerais. É o que desejamos.

Queremos que seja dada essa proteção a todos vocês, a todas as
nossas companheiras, enfim, a todos os servidores de Minas Gerais.
Desejamos que esse projeto não seja bom apenas para o Estado, que
terá seu certificado de regularidade junto ao INSS, ao Regime Geral
de Previdência Social. Queremos que essa lei se efetive com o
objetivo de garantir justiça aos servidores designados de Minas
Gerais. Então, registramos aqui essa preocupação.

Compartilhamos com vocês essa alegria e esperamos que ela seja
definitiva. Juntos, lutaremos para que isso se torne realidade e para
que esses direitos lhes sejam garantidos. Um grande abraço. Muito
sucesso. Obrigada.

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 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.154, 1.236 e
1.571/2007, e, em 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 709, 1.111 e
1.129/2007, 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 as reuniões extraordinárias de logo
mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 17, 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.
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ATA DA 42ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/10/2007

Presidência do Deputado Doutor Viana
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Procurador Jarbas Soares Júnior - Palavras do
Deputado Délio Malheiros - Entrega de prêmios - Leitura de redações
- Exibição de vídeo - Palavras do Sr. Presidente - Aula inaugural do
simpósio “Direito do Consumidor” - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Doutor Viana - Délio Malheiros - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - 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 Délio Malheiros, 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.
Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça do Estado de
Minas Gerais; Geraldo de Faria Martins da Costa, Procurador de
Justiça; Deputado Délio Malheiros, Presidente da Comissão de
Defesa do Consumidor desta Casa; Luiz Antônio Prazeres Lopes,
Procurador-Geral desta Casa; Cleider Gomes Figueirôa, Vice-
Presidente da Associação Comercial de Minas Gerais; e Marcelo
Barbosa, Coordenador do Procon Assembléia.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença dos Exmos. Srs. Eduardo

Moreira, Diretor-Geral desta Casa; Alaôr Messias Marques Júnior,
Gerente-Geral da Escola do Legislativo; Horivelton Cabral Ribeiro,
Delegado de Polícia da Delegacia Especializada de Defesa do
Consumidor; Marco Aurélio Cunha, Secretário Executivo do Fórum
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dos Procons Mineiros e Coordenador do Procon de Ouro Preto;
Wendel Coelho, Secretário Adjunto do Fórum dos Procons Mineiros; e
do Promotor de Justiça Alcino Oliveira de Moraes, da Promotoria de
Defesa do Consumidor do Ministério Público do Amapá.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião à comemoração dos 10 anos de

criação do Procon Assembléia e à realização do simpósio “Direito do
Consumidor”.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Procurador Jarbas Soares Júnior
Boa-noite a todos. Permitam-me saudar os ilustres Deputados

Doutor Viana, Vice-Presidente desta Casa, e Délio Malheiros,
Presidente da Comissão autora do requerimento de realização deste
evento e, sem sombra de dúvida, um dos grandes baluartes da defesa
do consumidor em nosso Estado e, por que não dizer, no País.
Cumprimento as demais autoridades da Mesa, saudando
especialmente o colega Geraldo de Faria Martins da Costa, que será o
palestrante da noite.

Quero apenas, Presidente, deixar uma mensagem do Ministério
Público do Estado de Minas Gerais em apoio a esse relevante serviço
que a Assembléia Legislativa presta aos mineiros e muito
especialmente ao povo de Belo Horizonte no dia-a-dia da defesa dos
direitos do consumidor.

O Ministério Público tem uma tarefa gigantesca a cumprir por meio
de suas diversas Promotorias e Procuradorias. O Procurador Geraldo
Faria Martins da Costa, em sua Procuradoria há algum tempo vem
defendendo as causas das ações propostas pelo Ministério Público na
segunda instância, junto ao Tribunal de Justiça.

Acredito que o Estado de Minas passa por um momento de
fortalecimento dos órgãos de defesa do consumidor, por suas
entidades organizadas, pela ação do Poder Executivo e vigilância
permanente da Assembléia Legislativa. Isso tudo tem qualificado a
ação dos órgãos de defesa do consumidor.

Tenho-me referido à atuação do Ministério Público na defesa dos
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direitos coletivos e sociais indisponíveis, fazendo uma lembrança dos
países mais desenvolvidos onde o Ministério Público não tem essa
atribuição. Isso demonstra que a opção do legislador em dar esses
instrumentos de ação do Ministério Público vem exatamente porque
nossa sociedade não está organizada para enfrentar a força do poder
econômico.

Acredito que os órgãos do Poder Executivo, o Ministério Público e,
em muitos Estados, o Poder Judiciário - em Minas há um juizado
responsável pelas causas de relações de consumo - estão-se
estruturando e fortalecendo para garantir a cada cidadão brasileiro,
individualmente ou em grupos, a proteção necessária como
consumidor, como cidadão que tem direito a ser respeitado nas
relações de consumo.

Há 10 anos a Assembléia Legislativa vem prestando um serviço à
população, com o Procon da Assembléia, de atendimento e
orientação, revelando-se mais um meio de conquista da população
para salvaguardar os melhores interesses de todos nós.

Nosso colega Geraldo, por ser mestre, estudioso e especialista, vai-
se referir muito melhor em relação ao tema, mas uma ação efetiva de
proteção ao consumidor acaba repercurtindo no cotidiano, nas
relações genéricas da população em relação ao poder econômico.

Sr. Presidente, o Ministério Público se insere nessa cadeia de
órgãos públicos em defesa dos direitos mais sagrados da população.
Que continue fortalecido em suas prerrogativas e garantias
asseguradas para que, aprimorando seus vários mecanismos de
atuação, possa continuar firme com o Poder Legislativo na defesa dos
interesses maiores da sociedade.

Parabenizo a Assembléia Legislativa, em nome do Ministério
Público, por esse serviço extraordinário que presta à população.
Tenham o Ministério Público como um parceiro que sempre estará
vigilante, cobrando e fiscalizando a execução da boa lei que provém,
certamente, deste Poder Legislativo, do Parlamento mineiro. Contem
com o Ministério Público. Parabéns à Assembléia Legislativa pela
iniciativa de louvar um serviço que efetivamente presta aos mineiros,
especialmente aos belo-horizontinos.

Finalmente, Sr. Presidente, quero justificar minha saída e esta fala
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inicial, aviltando, de certo modo, o protocolo. É que foi designada uma
audiência amanhã, na parte da manhã, com o Procurador-Geral da
República, que tratará de vários assuntos pendentes relacionados a
Minas Gerais e ao País, da qual participarei.

Acho que estou dando de presente aos consumidores, aos mineiros
que assistem à TV Assembléia e especialmente à platéia a presença
do colega Geraldo Faria Martins da Costa, estudioso com mestrado na
França, atuante na segunda instância do Tribunal de Justiça, na
defesa das ações propostas pelos consumidores através do Ministério
Público. Certamente, com muito mais qualidade e conteúdo ele
poderá trazer-lhes uma mensagem positiva.

Agradeço, sensibilizado, o convite. É a primeira vez que venho ao
Parlamento após episódios passados. Fico feliz e agradeço ao
Presidente, ao Deputado Alberto Pinto Coelho e à Mesa. Agradeço,
especialmente, a esse extraordinário parlamentar que tem atuado com
firmeza, retidão e muita segurança em seus posicionamentos, sempre
em defesa dos interesses do povo de Minas Gerais, o Deputado Délio
Malheiros.

Agradeço ao Deputado Doutor Viana. O Ministério Público está
sempre de braços e portas abertas ao Parlamento de Minas Gerais.
Boa-noite a todos. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Délio Malheiros
Exmos. Srs. Deputado Doutor Viana, Vice-Presidente da Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, representando o Presidente
desta Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho; Cleider Gomes Figueiroa,
Vice-Presidente da Associação Comercial de Minas Gerais; Luiz
Antônio Prazeres Lopes, Procurador-Geral da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais; Geraldo de Faria Martins da Costa,
Procurador de Justiça do Estado de Minas Gerais e dileto amigo;
Marcelo Barbosa, Coordenador do Procon Assembléia, é com grande
alegria que ocupo hoje esta tribuna para celebrar o transcurso dos 10
anos de criação do Procon Assembléia. É igualmente grande a
emoção que sinto, porque aqui me encontro na condição de Deputado
Estadual, Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da
Assembléia, mas também na condição de servidor que um dia levou à
Diretoria da Assembléia a idéia de criação do Procon e esteve à frente
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de sua implementação.
Há 10 anos, o Código de Defesa do Consumidor ainda era uma

novidade que aos poucos vinha-se firmando nos meios jurídicos. Até
então, o consumidor podia contar apenas com o Código Civil, que
havia sido editado em 1917 e estava muito aquém das exigências do
mercado de consumo.

Por força desse Código, prevalecia o princípio denominado “pacta
sunt servanda”, ou seja, o contrato fazendo lei entre as partes, com
todos os inconvenientes para aqueles que eram a parte mais
fragilizada dessa relação de consumo.

O Código de Defesa do Consumidor inaugurou, em 1990, uma nova
fase. A Lei nº 8.078 reconheceu a vulnerabilidade do consumidor no
mercado de consumo, introduziu o conceito da abusividade das
cláusulas contratuais e assegurou meios para a revisão dos contratos
injustos.

A criação do Procon Assembléia viabiliza-se, então, a partir de
alguns fatores que lhe foram muito favoráveis: de um lado, a
existência de uma lei assegurando a defesa do consumidor; de outro,
a demanda reprimida dos consumidores, desejosos de contar com o
poder público na proteção de seus direitos; e, por fim, a providencial
sensibilidade da Mesa e da Diretoria da Assembléia, que, com
entusiasmo, abraçaram a causa oferecendo todas as condições para
sua implementação, uma idéia nova naquele momento.

As frentes de combate sempre foram muitas. Ora lutamos contra os
juros abusivos dos cartões de crédito, ora contra os abusos do setor
da telefonia, ora contra os bancos e suas tarifas inomináveis.

Pela menção ao nome desses dois profissionais, estendo minha
gratidão a todos os que contribuem para a defesa do consumidor, a
começar pela equipe do Procon Assembléia, que, ao longo desses
anos, se notabilizou pelo bom atendimento oferecido ao público.

Chama a minha atenção e a de todos que, no momento em que a
moralidade pública anda tão degringolada, nem o Procon Assembléia,
nem o Procon Estadual, nem o Procon Municipal, enfim, nenhum dos
Procons deste país está envolvido em nenhum ato de corrupção, o
que é uma raridade entre nós. Não se ouve falar em corrupção nos
Procons, órgãos que funcionam com servidores abnegados e de
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forma a prestar relevante serviço à Nação.
Por fim, agradeço à atual Mesa da Assembléia Legislativa, na

pessoa de seu Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, e a toda a
administração da Casa, por meio de seu Diretor-Geral, Eduardo Vieira
Moreira, o apoio que têm sempre dispensado ao Procon Assembléia.

Fica assim, senhoras e senhores, justificado o requerimento da
Comissão de Defesa do Consumidor que deu origem a esta
solenidade. Como se vê, a finalidade desta modesta e singela reunião
é tão somente assegurar a celebração de uma década de um trabalho
coletivo e bem realizado, trabalho incansável, reconhecido sobretudo
porque verdadeiramente atende ao cidadão mineiro na sua condição
de consumidor. De fato, temos motivos para comemorar e celebrar
esta data. Muito obrigado.

Entrega de Prêmios
O locutor - Passaremos agora à entrega de prêmios a alunos que

participaram do concurso de redação promovido pelo Procon
Assembléia, sobre o tema “Consumo sustentado”. Convidamos o
aluno do 3º ano do ensino médio da Escola Municipal Marconi, Diego
Henrique Pereira de Souza, e a aluna da 8ª série do ensino
fundamental da Escola Estadual Pandiá Calógeras, Natália Pacífico
de Carvalho. Para fazer a entrega das premiações, convidamos o
Procurador-Geral da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, Luiz Antônio Prazeres, e o Coordenador do Procon
Assembléia, Marcelo Barbosa. Pelo 1º lugar, será entregue à aluna
Natália Pacífico de Carvalho um troféu que traz os seguintes dizeres:
“1º lugar, concurso de redação sobre ‘Consumo Sustentado’,
promovido pelo Procon Assembléia na Escola Estadual Pandiá
Calógeras”. O certificado traz os seguintes dizeres: “Certificamos que
Diego Henrique Pereira de Souza, aluno do 3º ano do ensino médio
da Escola Municipal Marconi, participou do concurso de redação
promovido pelo Procon Assembléia sobre o tema ‘Consumo
sustentado’.” Queremos convidar a Sra. Maria Cristina Gouvea
Norton, mãe do aluno Daniel Luiz Gouvea Norton, que não pôde
comparecer a esta solenidade, para representá-lo. Também
convidamos o Deputado Délio Malheiros para fazer a entrega da
premiação do 1º lugar do concurso de redação promovido pelo Procon
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Assembléia. Nossos aplausos a D. Maria Cristina Gouvea Norton.
- Procede-se à entrega dos prêmios.

Leitura de Redações
O locutor - Convidamos a esta tribuna a aluna Natália Pacífico de

Carvalho, da 8ª série da Escola Estadual Pandiá Calógeras, que fará
a leitura da sua redação.

A aluna Natália Pacífico de Carvalho - (- Lê:) “Consumo sustentável.
A partir do momento em que se percebe o quanto o uso excessivo,
exagerado e até desnecessário de recursos e bens naturais está
prejudicando - e muito - o meio ambiente, começa-se a discutir mais
sobre o consumo sustentável.

Diante dessa situação, é notável o papel de alguns indivíduos que
buscam, para melhorar o problema, maneiras de conscientizarem o
maior número possível de pessoas, mostrando-lhes o quão a natureza
já vem emitindo sinais nítidos de que algo de ruim está acontecendo.

De qualquer forma, é certo que atitudes emergenciais que sejam
provenientes de todos devem ser, de uma vez por todas, colocadas
em prática. Isso não significa que não se deve mais tomar banho, que
as fábricas devem parar de produzir, ou que montadoras de carros
devem parar de vender. Trata-se de uma série de medidas que estão
relacionadas à diminuição e à dispensa de certas coisas. Um exemplo
simples disso é a redução da circulação de automóveis, o que não
mataria ninguém. Porque o grande problema está no modo de as
pessoas consumirem tantas coisas desnecessárias. São tipos
supérfluos e dispensáveis, os quais algumas pessoas julgam
‘indispensáveis’ para a sobrevivência.

A principal ação partiria da grande massa dos consumidores: a idéia
de que não há necessidade de se consumir o que pode ser
descartado, pois esse consumo pode causar danos irreparáveis ao
planeta.

Enfim, mesmo a intocável economia tendo que ser afetada e as
pessoas tendo que mudar o seu modo de vida, é totalmente indicado
e válido que elas comecem, o quanto antes, a reformular suas velhas
idéias e a partir para uma solução em suas mentes, tomando atitudes
favoráveis à situação, para que, assim, continuem com um digno
viver. Caso contrário, seremos responsáveis por um futuro que nem
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gostaríamos de imaginar. Natália Pacífico de Carvalho.”
O locutor - Convidamos a esta tribuna a Sra. Coordenadora, Sra.

Dilma de Lana, que fará a leitura da redação do aluno Daniel Luiz
Gouvea Norton, do 3º ano da Escola Municipal Marconi, que, por
motivo de força maior, não pôde fazer-se presente.

A Profa. Dilma de Lana - (- Lê:) “Controle ambiental. Envolvidos em
um sistema brutal, os homens se cercam de tecnologias para aliviar e
satisfazer uma alma sedentária. E, para realizar tamanho anseio, a
natureza definha. Inescrupulosamente, a cegueira e a corrupção que
se percebem nesses dias são frutos desse inconseqüente desejo,
desvairado, que por si só acarreta drásticas mudanças no
ecossistema mundial. Quando a segunda revolução industrial se
espalhou pelo mundo, este conheceu a destruição. O fordismo
acelerou o processo de produção, possibilitando uma grande
variedade de produtos. Marcas e empresas eclodiram no mercado, e o
poder de aquisição norteou os padrões sociais, fato esse que se
estende até os nossos dias.

Os Estados Unidos serviram como grande paradigma da potência.
Sua riqueza iludiu a humanidade, e esse padrão predominante nos
leva hoje a colher os malefícios.

Furacões, tufões, terremotos, ‘tsunamis’ e guerras refletem o perigo
de nosso instinto arrogante. O homem nunca soube conviver com o
pouco, nunca se contentou com o sustento proveniente da terra. A
natureza, que de bom grado sempre proporcionou ao ser humano o
alimento, hoje é devastada, mas, mostrando-se mais forte, sufoca o
homem e o sentencia a um questionamento amplo e aberto sobre os
rumos do mundo atual.

Se, por um lado, o capitalismo nos ofereceu grandes benefícios,
como o encurtamento de distâncias, rapidez na troca de informações,
grande fluxo de capitais, por outro demonstrou a fraqueza e as
mazelas que os governantes insistem em esconder, ou atenuar com
medidas ineficazes o clamor da natureza.

O desenvolvimento sustentável talvez seja a única solução eficaz
para se combater a destruição do planeta, medidas como a
reciclagem, coleta seletiva, redução da emissão de gases, políticas
ambientais mais severas que punam os culpados e não omitam



853

provas. A conscientização da população gerará a ressurreição de
nosso poderoso patrimônio ambiental. Que o nosso despertar seja a
firme esperança das gerações vindouras de um futuro melhor e mais
sadio, longe dos temores que habitam nossos dias.”

Exibição de Vídeo
O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo

institucional sobre os 10 anos de atuação do Procon Assembléia.
- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Sr. Presidente
Exmo. Sr. Geraldo de Faria Martins da Costa, Procurador de Justiça

do Estado de Minas Gerais, é uma alegria muito grande para esta
Casa recebê-lo na noite de hoje como palestrante; Exmo. Deputado
Délio Malheiros, Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor
desta Assembléia, autora do requerimento que suscitou esta
comemoração na noite de hoje; Exmo. Srs. Luiz Antônio Prazeres
Lopes, Procurador-Geral da Assembléia Legislativa; Cleider Gomes
Figueiroa, Vice-Presidente da Associação Comercial de Minas Gerais,
que neste ato representa a entidade; Marcelo Barbosa, Coordenador
do Procon Assembléia. Cumprimento também os alunos que
conquistaram o 1º lugar no concurso de redação promovido pelo
Procon sobre o consumo sustentado, Daniel Luís Gouvea Norton e
Natália Pacífico de Carvalho, por cujo intermédio cumprimento todos
os demais alunos participantes, que tiveram uma participação
extraordinária.

Telespectadores da TV Assembléia, imprensa, funcionários da
Casa, demais autoridades presentes, senhoras e senhores, é com
imensa alegria que esta Casa comemora os 10 anos do Procon
Assembléia, ocasião em que promove também o simpósio “Direito do
Consumidor”, para cuja abertura contamos com a honrosa presença
do Procurador-Geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior. O Procurador
de Justiça do nosso Estado, Geraldo de Faria Martins da Costa,
também será nosso palestrante nesta noite.

Unidos na defesa do consumidor, o Ministério Público e a
Assembléia Legislativa contribuem para o necessário entendimento
entre as duas instituições, ambas responsáveis pelo amadurecimento
democrático de Minas Gerais.



854

Entre as relações estabelecidas no cotidiano dos seres humanos,
salientam-se, entre as de maior relevo econômico e cultural, as que se
referem aos bens e serviços usufruídos pela coletividade. Constituindo
algumas das questões fundamentais nas esferas do trabalho e do
consumo, representam, primordialmente, a construção diária da
cidadania, pela afirmação da liberdade e da igualdade em prol de
condições mais dignas de vida para os cidadãos.

Como grande parte dos cidadãos ainda desconhece sua força como
consumidores, seus direitos e sua capacidade para intervir nessas
relações de consumo, a Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais oferece à população do Estado, além do trabalho executado
pela Comissão de Defesa do Consumidor, magnificamente presidida
pelo Deputado Délio Malheiros, autor deste requerimento, a proteção
e a orientação exercidas pelo Procon Assembléia.

Nesses 10 anos, divulgando os direitos do consumidor e
promovendo a educação para o consumo em todo o Estado, vem o
Procon Assembléia comportando-se como expressivo instrumento de
interação do Poder Legislativo com a sociedade.

Por outro lado, a Assembléia, ao produzir importante legislação
relativa ao consumo e às garantias do consumidor, tem oferecido a
fundamentação legal para a atuação do órgão.

Já tendo atendido aproximadamente 700 mil pessoas e com cerca
de 70% das reclamações solucionadas, o Procon Assembléia dispõe
hoje de enorme credibilidade junto à população.

Além das importantes intervenções já realizadas, impedindo abusos
no comércio ou na prestação de serviços, vem-se destacando como
instância de conciliação, ao mesmo tempo em que se empenha na
interiorização de seus objetivos, com o suporte técnico fornecido às
Câmaras de Vereadores para a criação de programas municipais de
proteção ao consumidor.

Atividade imprescindível, o projeto Educação para o Consumo vem
ajudando a formar novas gerações conscientes de seus direitos e
deveres frente ao mercado consumidor.

Cada vez mais as relações de consumo pautam a existência e o
funcionamento de outras atividades sociais, como a publicidade ou o
lazer, influenciando a própria qualidade de vida das pessoas.
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Conhecer e fazer valer seus direitos significa mais autoconfiança para
que cada cidadão, desde a juventude, possa exercer em sua
comunidade uma postura ativa e solidária.

Reconhecendo todo o empenho dos servidores e dos estagiários
que, ao longo destes 10 anos, tornaram o Procon Assembléia uma
referência na vida da cidade e do Estado, é sempre bom agradecer
àqueles que têm garantido a qualidade de seu funcionamento.
Juntamente com todos os que trabalharam ou trabalham no Procon
Assembléia, agradecemos ao seu atual coordenador, Marcelo
Barbosa, e àqueles dois servidores que inspiraram a Assembléia
Legislativa a criar o órgão, Hênio Nogueira e Délio Malheiros, atual
Deputado e responsável por esta homenagem.

Conquista recente na nossa história, o direito do consumidor tem
sido um bom exemplo de como o Estado pode cumprir seu papel na
proteção de seus cidadãos em sintonia com uma sociedade civil mais
organizada.

Desse êxito do consumidor, transformado em sujeito capaz de
pesquisar, escolher e recusar, aprendendo a utilizar a lei em seu
proveito, sem dúvida o Procon Assembléia tem tido uma participação
decisiva.

Nossos cidadãos, pela vontade e pelo compromisso dos
parlamentares que os representam, continuarão tendo
permanentemente à sua disposição o serviço de orientação e
proteção do consumidor da Assembléia Legislativa de Minas Gerais.
Muito obrigado.

Aula Inaugural do Simpósio “Direito do Consumidor”
O locutor - Convidamos os presentes a assistir à aula inaugural do

simpósio “Direito do Consumidor”, a ser proferida pelo Sr. Geraldo de
Faria Martins da Costa.

O Procurador Geraldo de Faria Martins da Costa - 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; Deputado Délio Malheiros, Presidente
da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da
Assembléia Legislativa; Luiz Antônio Prazeres Lopes, Procurador-
Geral da Assembléia Legislativa; Cleider Gomes Figueirôa, Vice-
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Presidente da Associação Comercial de Minas Gerais, representando
essa Associação; Marcelo Barbosa, Coordenador do Procon
Assembléia; senhoras e senhores; representantes de diversas
entidades; órgãos públicos e privados da sociedade civil; jornalistas;
inicialmente, preciso dizer que estou muito honrado e feliz por estar
aqui, nesta noite, participando deste evento. Por isso quero me
associar a todos que se manifestaram antes de mim. Quero
parabenizá-los pelos 10 anos do Procon Assembléia, objetivo desta
reunião, e festejar 10 anos da institucionalização de ações a favor do
desenvolvimento econômico e social.

O Procon Assembléia é uma agência de desenvolvimento
econômico e social, assim como todos os Procons, assim
entendemos. Parabenizamos os que tiveram a iniciativa da criação do
órgão junto à Assembléia Legislativa de Minas Gerais, especialmente
o ilustre Deputado Délio Malheiros, que já conheço de algumas
décadas. Fomos colegas nos anos 80, estagiários do Procon
Estadual, quando trabalhamos juntos, pois éramos estudantes da
Faculdade de Direito. Recordo-me da grande atuação do estudante
Délio Malheiros na luta pela defesa do consumidor, nos anos 80,
quando éramos estagiários da Fundação João Pinheiro, no Procon
criado em 1982, por decreto do então Governador Francelino Pereira.
Lembra-se, Deputado Délio Malheiros? Vejam que, antes mesmo do
Código de Defesa do Consumidor, já tínhamos um Procon Minas
Gerais. E essa idéia, essa semente vai se multiplicando, e seminários
como este deixam-nos estimulados.

Há pouco, os discursos dos jovens nos enchiam de emoção e de
estímulo. Eles, os que participaram do concurso de redação a respeito
do consumo sustentável, disseram tudo o que eu planejara falar aqui.
Isso nos deixa muito felizes e esperançosos. A sociedade está
atuando, os jovens estão nos dando lições a respeito do
desenvolvimento sustentável e divulgando a idéia de que precisamos
repensar os nossos padrões de consumo.

Para que eu possa desincumbir-me da missão de abrir o seminário,
elegemos este tema.

Poderíamos chamar o nosso tema, que será desenvolvido em 30
minutos, conforme previsão regimental, de alinhamentos ou algumas
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linhas sobre os fundamentos do direito do consumidor. É o tema do
seminário que se inicia: direito do consumidor. Que é o direito do
consumidor? Quais são os seus fundamentos? Assim é a nossa
proposta - algumas linhas sobre os fundamentos do direito do
consumidor -, que queremos desenvolver em três partes. À primeira
parte chamamos de contexto histórico, jurídico e sociológico do direito
do consumidor. À segunda parte podemos chamar de definição e
características do direito do consumidor - suas características
transformadoras, suas normas transformadoras de realidades sociais,
mentalidades e comportamentos e seu caráter funcional,
pluridisciplinar e distributivo. Na terceira parte, já concluindo,
queremos ressaltar a necessidade do direito do consumidor e o seu
papel de impulsor do desenvolvimento econômico e social da Nação
brasileira.

Na primeira parte, propusemo-nos, então, a essa contextualização
histórica, jurídica e sociológica do direito do consumidor. Os autores
ressaltam que haveria algumas normas de defesa do consumidor já
antes de Cristo, no Código de Hamurábi. Acho um certo exagero
porque, desde que há civilização, já há troca, contrato e esboço de
tudo isso. Vamos buscar ainda, dizem alguns, algumas regras dos
vícios redibitórios, no direito romano, e, no Código de Hamurábi,
regras que tratam da responsabilização do consumidor. Considero
isso um certo exagero. Na Idade Média, com o direito medieval, o
príncipe medieval poderia, por exemplo, estabelecer uma regra para o
comércio, a feira. Sabemos que na sociedade medieval européia,
terminadas as Cruzadas, o comércio vai sedentarizar-se, com um
ambiente de segurança. As feiras serão, então, estabelecidas na
região de Champagne, no que chamamos hoje de França, e na região
das cidades-Estado da Itália. O príncipe, então, vai dizer: “Aqui, o
funcionamento do mercado será nesta praça, de 7 horas da manhã às
18 horas”. Isso já é uma regra para a proteção do consumidor. Mas
talvez seja uma regra para estabelecer um encontro de oferta e
procura, no que poderíamos chamar de um esboço do direito de
mercado, um favorecimento, nessa fase pré-capitalista, ao encontro
de oferta e procura, ao funcionamento certo para as feiras.

O fiscal do príncipe ainda vai passar ao final do dia e cortar o rabo
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dos peixes, para que, no dia seguinte, o comprador saiba que os
peixes que têm o rabo cortado não estão tão frescos quanto aqueles
que têm o rabo inteiro. Isso já é uma preocupação com o direito
sanitário, com a questão da confiança do comprador. Mas não vamos
chamá-lo ainda de direito do consumidor; acho que é um exagero.

É importante ressaltar que nesse período, nos séculos XI, XII e XIII,
o direito dos profissionais surge sobretudo nas comunas italianas.
Refiro-me ao direito comercial. As regras de tratamento das questões
dos negócios jurídicos desempenhados por profissionais - banqueiro e
comerciantes - surgem na Idade Média de uma maneira forte e muito
clara, como podemos perceber nos tratados do direito comercial
italiano. Então, surge nesse período o direito profissional, que os
autores de hoje chamam de direito da empresa, da atividade
empresarial - ele tem essa força e essa forte raiz medieval.

O direito do consumidor é contemporâneo. Sobretudo após a
Segunda Guerra é que podemos falar de direito do consumidor tal
qual conhecemos hoje. Os franceses chamam de “droit de la
consommation”, direito do consumo; os italianos, “diritto del
consumatore”, preferem a nossa linguagem, dos consumidores. Em
Portugal, uns falam direito do consumidor, outros dizem direito do
consumo. Há uma certa divergência em relação à nomenclatura dessa
nova disciplina.

Se comparado ao direito dos profissionais, direito comercial, o direito
do consumidor é muito recente, de poucas décadas. O direito dos
profissionais tem a seu favor séculos de história, de estruturação de
seus instrumentos, de salvaguarda de suas garantias. Uma supra-
estrutura jurídica que facilita a vida dos profissionais, como o contexto
das corporações de ofício etc. Todo o período medieval fortalecerá o
profissional, que tem a seu favor uma posição de força em relação ao
não profissional, o consumidor.

É importante percebermos isso para a compreensão atual da
necessidade do direito do consumidor, sua razão de ser, seu
fundamento. Essa tentativa precisa passar por contextualização
histórica, jurídica e sociológica.

O direito do consumidor é o direito da sociedade, do consumo. Um
filósofo falecido há pouco, Jean Baudrillard, escreveu o livro “Societé



859

de Consummation”: “Sociedade de Consumo”. Ele foi um crítico
ferrenho do nosso modo de vida, sobretudo a partir da Segunda
Guerra mundial. As lutas neocolonialistas por mercados, por novos
mercados, bens e matéria-prima para espalhar a produção das
grandes potências mundiais é que levaram à deflagração mundial da
Primeira e da Segunda Guerras mundiais.

No período pré-Primeira Guerra há uma concentração capitalista
que é observada até hoje. Se abrirmos o jornal de hoje, veremos uma
empresa comprando a outra. O que caracteriza os nossos tempos é a
concentração capitalista, com tendência à formação de monopólios. É
um capitalismo molecular, não atomístico, bem diferente da teoria
atomística de Adam Smith. Essa concentração levará às guerras.

Na Segunda Guerra mundial ocorrerá grande necessidade
tecnológica de guerra. A invenção do radar salvou os ingleses da
invasão nazista e dos bombardeios de Hitler.

Passada a guerra, toda essa tecnologia, como na área dos
medicamentos, será utilizada nos civis. A miniaturização, baterias,
pilhas. O rádio a pilha será ouvido em uma aldeia longe por um
trabalhador capinando a roça de milho, ele ouvirá a publicidade
onipresente. Essa publicidade entrará na casa de todos através da
televisão. Essa profusão de bens surgirá depois da Segunda Guerra
mundial.

Citarei uma série de bens: as turbinas a jato, os radares, a revolução
tecnológica, eletrônica, o transistor, rádio a bateria miniatuarizada, é a
emoção do novo. Tudo que é novo surgirá e estará de maneira
onipresente na casa de todos pela mídia. Os detergentes sintéticos,
comida desidratada, congelada, carnes recheadas. Haverá o
desenvolvimento das embalagens.

Carnes recheadas de enzimas e de vários produtos químicos;
televisão, disco de vinil, fitas-cassetes, relógios digitais, calculadoras
de bolso, produtos ligados a fotografia, vídeo, fármacos. É espantoso
o desenvolvimento da telefonia. Essa profusão de bens é
caracterizada pela obsolescência programada. Os meninos estão
percebendo isso, as coisas estão sendo feitas para durar pouco, para
ser jogadas fora, para se ganhar outro logo. Os modelos estão sempre
defasados, já existe telefone que filma, etc.
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As coisas avançam em um apelo consumista que acontece muito
rapidamente. Jogue fora, compre outro, descarte. O descartável é o
mundo em que vivemos. O “american way of life” ficou conhecido
porque os americanos desembarcaram na Normandia em 1944,
libertaram a França, e levaram o chicletes. Quem aqui nunca usou
uma calça “jeans”? O cinema de Hollywood diz: “Fume, que é muito
bom”. Faz sucesso com uma marca de cigarro que é o nome da
cidade que é o império das comunicações de massa e da cultura do
cinema.

Esse é o nosso modo de vida, com onipresença da publicidade e
das técnicas de “marketing”, que descambam para a manipulação dos
desejos. Os profissionais sabem que o ser humano é um ser desejoso
e que desejo é falta. O ser humano é manipulado e percebe que,
obtendo o bem desejado, esse bem pode-se tornar tédio
imediatamente. Antes de Freud, Platão já dizia que o desejo é a falta,
assim como Pascal e Montaigne já demonstravam isso. O ser humano
é falta e nunca estará satisfeito. Os profissionais sabem disso. Dê um
presente a uma criança, e imediatamente esse presente virará tédio e
ela irá querer outro presente. Não tem limite, a questão do desejo e do
tédio é muito trabalhada em massa pelos processos de “marketing”.
Tudo isso caracteriza nossa sociedade de consumo. Obtenha tudo
imediatamente para ser feliz. Consumir é um supremo ato da
existência. Vamos construir templos de consumo, onde o clima será
permanentemente primaveril e as mercadorias estarão expostas em
forma de coleção. E a primeira coisa que passa na mente do ser
desejoso é obter uma parcela daquela coleção para que se sinta feliz.
“Estou cansado, vou para o ‘shopping’ fazer umas compras”. Na
novela aparece a mocinha dizendo que está triste porque brigou com
o namorado, e a amiga lhe diz que não tem problema, pois poderão ir
ao “shopping” com o cartão de crédito novo que o pai lhe deu. E
aparece a bandeirinha do cartão. Vocês podem imaginar qual é a
marca, pois vivemos em uma sociedade do ícone, do imediatismo,
daquela imagem que só transmite uma coisa: “venha confiar em mim”.
A pessoa sabe que pode levar o cartão de crédito ao “shopping” para
ser feliz e esquecer a briga com o namorado.

E se não tem dinheiro, o crédito é fácil. É um motor poderoso do
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crescimento. É importantíssimo, sim, para o desenvolvimento do
comércio e da indústria, para a venda das máquinas de lavar, dos
equipamentos que darão mais conforto. É preciso vender mais,
desenvolver a economia do País e crescer. Crédito é um grande motor
do crescimento econômico, sem dúvida nenhuma. Mas não podemos
confundir crédito com renda. Às vezes isso não é explicado, ou é
sistematicamente omitido. Crédito não é renda, é comprometimento
de renda. É uma semente do superendividamento, um dos problemas
mais graves da sociedade de consumo.

Já passamos para a segunda parte da nossa exposição. O
superendividamento é um dos problemas mais graves da sociedade
de consumo hoje. A Europa legisla sobre esse assunto. Desde 1989 a
França legisla sobre consumidores superendividados. Antes, em
1978, a lei francesa sobre crédito ao consumo estabelecia técnicas
inspiradas no direito norte-americano. Os problemas da sociedade de
consumo surgiram primeiramente nos Estados Unidos. Ralph Nader,
grande advogado “consumerista”, homem persistente e perseverante
que vai à luta, é um político que tenta ocupar a Presidência da
República. O Deputado Délio Malheiros sabe que ele levou ao banco
dos réus da Justiça norte-americana as maiores montadoras nos anos
60, que alegavam não ser preciso colocar cinto de segurança e seta
para indicar mudança de direção nos veículos, como um requinte que
não poderia ser exigido da indústria.

O movimento “consumerista” norte-americano atingiu a Europa, que,
nos anos 70, veio a legislar. A França começou em 1972, com a lei de
“démarchage”, a domicílio, venda de porta em porta. Em 1978 houve a
lei de crédito ao consumo. Depois, 1983, 1985, 1989 até 1998, com a
grande reforma da lei do superendividamento no direito francês.
Temos o nosso Código de Defesa do Consumidor, que realmente traz
uma postura de transformação.

Este é um grande momento da segunda parte da minha exposição,
que já se adianta: o momento do caráter transformador das normas,
transformador de mentalidades e comportamentos. Só se mudam
comportamentos mudando-se mentalidades.

Olha o trabalho maravilhoso dos Procons de educação tanto de
fornecedores, profissionais, quanto de consumidores. Todos somos
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consumidores. O direito do consumidor, esse conjunto de regras,
como bem define o Prof. Jean Calais, da Universidade de Montpellier,
que se aplica nas relações entre profissionais, de um lado, e
consumidores, de outro, e que tem por finalidade estabelecer
equilíbrio nessas relações. Logo, pela definição, percebe-se que
essas relações são desequilibradas. Um lado detém o poder, a
tecnologia, a informação. O outro lado confia no ícone, na imagem, na
aparência.

Alguns autores, com certa propriedade, dizem algo que é muito
interessante registrar: o direito do consumidor equivale ao direito do
trabalhador fora da fábrica. Vejam que imagem interessante, mas sem
embargo de que o direito do consumidor tem uma dialética mais
ampla do que a dialética do capital do trabalho. Claro, o trabalhador,
assim como o consumidor, não pode definir o processo de produção.
Ambos não podem, mas o consumidor não é só o trabalhador: é o
filho do trabalhador, as pessoas equiparadas, as vítimas do acidente,
as pessoas expostas à mensagem enganosa e abusiva da
publicidade.

Nesse contexto, falei da questão dos tempos de consumo, fiz
referência a Jean Baudrillard e a Herbert Marcuse, críticos severos da
sociedade de consumo. O ser humano tem uma única dimensão.
Produzir para consumir cada vez mais: “Vou trabalhar mais, vou
produzir mais, vou consumir mais e, além disso, preciso de mais
crédito”. E o crédito vai-se tornando um sistema que leva ao flagelo
social do superendividamento.

E, nesse ponto, nosso Código de Defesa do Consumidor precisa
melhorar, precisa de uma legislação especial. Temos trabalhado esse
ponto em publicações a respeito.

Além do superendividamento, temos de reforçar a necessidade de
atenção do chamado risco do desenvolvimento. São temas ligados ao
que os jovens cidadãos falaram, há pouco, da tribuna. Problema do
consumo sustentável, o problema que liga o direito do consumidor
com o direito ambiental.

Imaginemos: a qualidade da água é tanto uma questão do direito do
consumidor quanto do direito ambiental, assim como a qualidade dos
medicamentos.
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“O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor” - art.
5º, inciso XXXII. Isso é matéria de direito fundamental. A Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais está interpretando mais do que
corretamente esse dispositivo da Constituição; está dando o “status”
de direito fundamental à proteção do consumidor, que a Constituição
exige.

Quando se fala Estado, está-se dizendo Juiz, legislador, executivo,
sistema de proteção do consumidor - o Item, o Inmetro, o Instituto de
Proteção da Água e todos os órgãos públicos e privados e as
associações de defesa do consumidor; enfim, todo esse esforço
pluridisciplinar do consumidor.

O risco de desenvolvimento é um ponto que ainda carece, na área
jurídica, de esforço, de pesquisa e de pesquisadores jovens, como os
que aqui nos deram lições. Os organismos geneticamente modificados
e o controle de agrotóxicos têm exigido esforço hercúleo do IMA em
Minas Gerais.

Vejam como a sociedade precisa organizar-se para proteger o
consumidor. O direito do consumidor protege tanto um alto executivo
que viaja de avião quanto um indivíduo bem simples, aposentado, que
tomou dinheiro emprestado, com crédito consignado, para viajar no
vôo do mesmo avião e visitar um familiar. Ele poupou muito para
comprar a passagem. Ambos precisam ser protegidos pelo mesmo
direito do consumidor.

Vejam o caráter distributivo, transformador do direito do consumidor,
que proíbe a cláusula de não se indenizar. No art. 25 do Código de
Defesa do Consumidor, está escrito assim: “Não se pode estabelecer
no contrato a cláusula de não indenizar”. Isso, no serviço de
lavanderia, no serviço de plano de saúde, em todos os serviços da
sociedade, nos serviços mais arriscados de um parque de diversão.

Ou seja, todo aquele quadro individualista do estado de direito liberal
está sendo revolucionado do ponto de vista histórico pelo direito do
consumidor, consumidor este que, por meio de suas associações e
dos órgãos públicos e privados, lutam para transformar a mentalidade
dos atores econômicos e dos consumidores, que, conscientes,
exigirão do fornecedor que informe a respeito da taxa efetiva anual de
juros. Ora, falei “anual” porque é isso o que exige o Código de Defesa



864

do Consumidor. Ouviu bem, senhor fornecedor de crédito?
E como está, na economia brasileira, o instituto do preço à vista?

Uma roupa sai a seis vezes sem juros, mas, se o consumidor quer
pagar à vista, é o mesmo preço. E o calçado para o filho? O tênis para
o esporte? Não há preço à vista na economia brasileira. Não há, e o
pior é que se omite a informação. Podem ter certeza de que os juros
estão embutidos no preço da mercadoria.

Não vamos brigar com a vendedora, porque ela não tem poder de
decisão. O consumidor está distante do centro de decisão. Por isso,
ele precisa de um órgão para sua proteção. Como vai discutir com o
dono de uma grande loja de departamento para que lhe diga qual é o
preço à vista? Ora, ele não dirá. Omitirá até o fim. Isso precisa ser
discutido sem hipocrisia.

A taxa efetiva anual de juros, 1,99% ao mês, é igual a 30% ao ano.
Os juros são capitalizados, são compostos. Tem-se de dizer ao cliente
que, quando entrar no cheque especial, ele pagará 180% de juros ao
ano. “Vai querer?”

Esse ônus da informação tem que ser cumprido. Apenas nesse
ponto, já percebemos a situação de fraqueza do consumidor, que
precisa ter seu direito para poder reequilibrar-se. O direito mais lesado
no dia-a-dia é o direito à informação. A taxa efetiva anual de juros é
prática na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos etc. A legislação
de proteção ao consumidor na comunidade européia estabelece que o
fornecedor de crédito pode fornecer crédito gratuito certamente, mas
deverá ter no histórico o seguinte: há um mês, essa mercadoria
custava tanto, hoje custa tanto e divido de três vezes, sem juros. Isso
é verdade, pode haver o crédito gratuito, mas dessa forma - 10 vezes
sem juros, 12 vezes sem juros - não está conforme a boa-fé. É preciso
dizer, discutir isso. Não é apenas um ponto na área do direito à
informação sobre o crédito.

Outro ponto que precisamos salientar, já nessa fase conclusiva de
minha exposição, que se adianta, é o problema da segurança
alimentar ligada ao risco de desenvolvimento, o problema dos
organismos geneticamente modificados. Quem irá arcar com esse
risco? É a sociedade que está pagando por ele. É preciso haver um
esforço de internalização, como ocorre no direito ambiental, do custo
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social de produção para que não só a infeliz vítima pague sozinha
pelo custo do desenvolvimento econômico-social. Acredito que sejam
essas as duas questões mais pungentes no problema de proteção do
consumidor.

Quero, então, em conclusão, aderir às palavras dos jovens oradores
e parabenizar a Casa Legislativa de Minas Gerais, aqui neste
Auditório Juscelino Kubitschek - só de falar esse nome já fico
emocionado e agradecido. Imaginem a oportunidade que tenho aqui
de fazer um discurso para meus concidadãos mineiros. Meus
conterrâneos de Itabira podem estar vendo-me - vejam, sou itabirano.
Fico aqui tão agradecido, Deputado Doutor Viana, e, ao mesmo
tempo, estimulado e esperançoso. Sei que nossos filhos e netos terão
realmente um Brasil melhor, nossos caminhos estão confluindo, indo.
As potencialidades estão-se desenvolvendo no sentido da construção
do bem comum, no sentido daquelas quatro virtudes cardeais ditas
por Platão: a necessidade da temperança, da coragem, da sabedoria,
tudo isso para fazer justiça. Sobre as quatro virtudes cardeais, os
jovens que nos antecederam tanto nos ensinaram com suas redações.
Agradeço muito esta oportunidade.

O Sr. Presidente - Somos nós que agradecemos, Dr. Geraldo de
Faria, sua brilhante colaboração e contribuição para o conhecimento
de todos nós acerca desses direitos tão necessários à nossa
sociedade. A Presidência convida todos para a continuação, amanhã,
do simpósio “Direito do Consumidor”, às 9 horas, na Escola do
Legislativo.

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 16, 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 16/10/2007.).
Levanta-se a reunião.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 141/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em tela, decorrente do desarquivamento do Projeto de
Lei nº 123/2003, a requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
tem por finalidade declarar de utilidade pública a Fundação
Assistencial e Educacional José Ruffo Bernardes, com sede no
Município de Ouro Fino.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 3/3/2007, vem
agora 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 141/2007 objetiva declarar de utilidade pública a

Fundação Assistencial e Educacional José Ruffo Bernardes, com sede
no Município de Ouro Fino.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado possam 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 mencionadas nessa lei, 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.

Ressalte-se que o estatuto da entidade, registrado em 17/9/2007,
determina, no art. 25, que os cargos de sua Diretoria, dos Conselhos
Fiscal e de Planejamento não são remunerados; e no art. 28 que, em
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será transferido a
instituição congênere, filantrópica, constituída na Comarca de Ouro
Fino.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 141/2007.
Sala das Comissões, 16 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely
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Tarqüínio - Delvito Alves - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 384/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, resultante do desarquivamento do Projeto
de Lei nº 3.165/2006, a requerimento do Deputado Sebastião
Helvécio, tem por objetivo declarar de utilidade pública a Creche
Comunitária Antônio e Maria Geny Barbosa, com sede no Município
de Juiz de Fora.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 16/3/2007, vem a matéria 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 384/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Creche Comunitária Antônio e Maria Geny Barbosa, com sede no
Município de Juiz de Fora, entidade constituída e em funcionamento
há mais de um ano, com personalidade jurídica, cuja Diretoria é
composta por pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo
exercício dos seus cargos.

Além disso, o disposto no capítulo III do seu estatuto determina que
os cargos de diretoria serão exercidos gratuitamente, sem ônus de
qualquer espécie para a entidade; e o enunciado no capítulo XVIII
dispõe que, extinta a instituição, seu acervo será destinado à
Associação Espírita Padre Antônio Vieira.

Portanto, a referida Creche Comunitária atende às exigências
consubstanciadas no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998, reguladora do
processo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 384/2007.
Sala das Comissões, 16 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Delvito Alves - Hely Tarqüínio - Neider Moreira - Gilberto Abramo -
Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 405/2007
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio e decorrente do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.773/2006, o projeto de lei em
tela tem por objetivo declarar de utilidade pública o Abrigo São Vicente
de Paulo de Mar de Espanha, com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/3/2007 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 405/2007 tem por finalidade declarar de utilidade

pública o Abrigo São Vicente de Paulo de Mar de Espanha. 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.
35, inciso II, que as atividades dos seus Diretores, Conselheiros,
associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes não serão
remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de vantagens ou
benefícios; e, no inciso III do mesmo dispositivo, que, na hipótese de
sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere, com personalidade jurídica, preferencialmente vinculada à
Sociedade de São Vicente de Paulo, sediada no Município de Mar de
Espanha e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou
a entidade pública.

Embora não exista óbice à tramitação do projeto de lei em análise,
apresentamos a Emenda nº 1, ao final deste parecer, que dá nova
redação ao art. 1º, para adequar o nome da entidade ao
consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão
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Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei nº 405/2007 com a Emenda nº 1,
apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Abrigo São Vicente de

Paulo, com sede no Município de Mar de Espanha.”.
Sala das Comissões, 16 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sebastião

Costa - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.342/2007
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

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
Miradouro à BR-116.

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 1.342/2007 tem por finalidade dar a

denominação de Jary José da Cunha à rodovia que liga o Município
de Miradouro à BR-116.

O homenageado foi um cidadão exemplar, que, preocupado em
melhorar as condições de vida da população de Miradouro, sua terra
natal, ingressou na política visando a desenvolver de forma ampla um
trabalho digno em benefício de seus conterrâneos. Simples e humilde,
foi eleito Vereador em 1988 e 1992, quando foi o mais votado do
Município. Em 2004, elegeu-se Vice-Prefeito, mas, devido a seu
falecimento, não pôde completar o mandato, apesar de ter marcado a
política local por sua dedicação e seriedade.

Diante dessas considerações, a homenagem que lhe está sendo
feita por intermédio do projeto de lei em análise é oportuna e meritória.

Conclusão



870

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
1.342/2007 em turno único.

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2007.
Gil Pereira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.387/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, o projeto em tela tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Loja Maçônica Cavaleiros
Templários, com sede no Município de Belo Horizonte.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 14/7/2007 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 1.387/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Loja Maçônica Cavaleiros Templários, 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 formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição, após alteração
ocorrida em 13/12/2006, determina, no § 2º do art. 16, que todos os
cargos efetivos e de nomeação serão exercidos gratuitamente; e, no
art. 23, que a dissolução da entidade será feita de acordo com o art.
61 do Código Civil Brasileiro.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.387/2007.
Sala das Comissões, 16 de outubro de 2007.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Delvito
Alves - Sebastião Costa - Hely Tarqüínio - Neider Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.513/2007

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei nº
1.513/2007 institui o Dia Estadual do Campo Limpo e dá outras
providências.

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 este órgão colegiado apreciá-la, nos termos do art. 102,
VIII, combinado com o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.513/2007 institui o Dia Estadual do Campo

Limpo a ser comemorado, anualmente, em 18 de agosto, quando
serão desenvolvidas ações, como debates, seminários e audiências
relacionados ao meio ambiente.

Cabe registrar que o Sistema de Destinação Final de Embalagens
Vazias de Agrotóxicos já reservou essa data para comemorar o
trabalho conjunto realizado por agricultores, canais de distribuição,
cooperativas, indústria produtora de defensivos agrícolas e poder
público em prol da preservação do meio ambiente e de uma
agricultura sustentável. Nessa ocasião, as centrais em todo o País
recebem a comunidade de sua região, que pode acompanhar o
trabalho ali realizado, conhecer o destino final dado às embalagens e
participar de atividades comemorativas.

Assim, o projeto de lei em análise apresenta-se como meritório, pois
pretende oficializar a data comemorativa, sensibilizando a população
sobre a importância da preservação do meio ambiente e sobre os
processos necessários para a reciclagem das embalagens de
agrotóxicos, além de comprovar, em apoio ao produtor rural, que é
possível produzir com responsabilidade e respeito à natureza.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, tem como finalidade incluir no art. 1º do projeto
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de lei a finalidade da referida data.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
1.513/2007 em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 17 de outubro de 2007.
Fábio Avelar, Presidente e relator - Wander Borges - Inácio Franco -

Padre João.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.530/2007
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe,

que autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal
do Estado, em favor do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas
Gerais, foi encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem nº
90/2007.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 1º/9/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.
160 da Constituição do Estado e do art. 204 do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em tela tem como objetivo autorizar o Poder

Executivo a abrir crédito suplementar ao Orçamento Fiscal, em favor
do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais - TJMMG -,
no valor de R$610.000,00.

O referido crédito destina-se a: I - despesas com o imóvel cedido
pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Igam - ao TJMMG, por
meio da Cessão de Uso nº 002/00/2007, no valor de R$230.000,00; II
- despesas com o reajuste do auxílio-alimentação dos servidores do
Poder Judiciário, no valor de R$200.000,00; III - despesas com
benefícios de pensionistas, no valor de R$180.000,00.

De acordo com a Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas
gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos
e balanços dos entes federados, os créditos suplementares, que se
destinam a reforço de dotação insuficientemente prevista na Lei do
Orçamento, serão autorizados por lei e abertos por decreto. Além
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disso, sua abertura depende da existência de recursos e será
precedida de exposição justificativa.

Em consonância com o disposto na referida lei federal, o projeto
informa em seu art. 2º que, para a abertura do crédito solicitado, serão
utilizados recursos provenientes da anulação de dotações
orçamentárias próprias. Trata-se, portanto, de remanejamento de
dotação.

Apresentamos a Emenda nº 1, visando a corrigir imprecisão técnica
na redação do inciso I do art. 1º, pois, por se tratar de imóvel de
entidade de direito público interno, não há incidência de impostos, em
decorrência do princípio da imunidade recíproca.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.530/2007, em turno único, com a Emenda nº 1, a seguir redigida.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao Inciso I do art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
I - despesas com o imóvel cedido pelo Instituto Mineiro de Gestão

das Águas - Igam - ao Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas
Gerais, por meio da Cessão de Uso nº 002/00/2007, no valor de
R$230.000,00 (duzentos e trinta mil reais);”.

Sala das Comissões, 17 de outubro de 2007.
Jayro Lessa, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Deiró Marra -

Lafayette de Andrada.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.534/2007
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

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.

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,
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“a”, do Regimento Interno.
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, que possui como
finalidade precípua a melhoria da qualidade de vida dos habitantes
dessa região.

Dessa maneira, promove atividades esportivas, culturais e de lazer,
incentivando a solidariedade e integração entre os seus associados e
a comunidade local; estabelece convênios com órgãos públicos e
entidades privadas para subsidiar suas iniciativas e faz reivindicações
diversas na defesa dos interesses do Bairro Alto São Francisco.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 1.534/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2007.
Vanderlei Jangrossi, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.545/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em
tela visa 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.

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 1.545/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Santa Tereza, com
sede no Município de São Sebastião do Paraíso, que tem como
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finalidade primordial melhorar a qualidade de vida dos habitantes
locais.

Na consecução de suas metas, promove a união dos seus
associados mediante debates sobre problemas comunitários e a
busca de alternativas para solucioná-los, realiza projetos com crianças
e adolescentes cadastrados na entidade, assegurando-lhes
desenvolvimento físico, psicossocial, mental e afetivo, presta
assistência às famílias carentes, combate a fome e a pobreza, protege
a saúde da criança e do idoso, possibilita a inserção dos seus
associados no mercado de trabalho e reivindica, perante as entidades
públicas, melhorias para a comunidade.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 1.545/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 16 de outubro de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.555/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe,
que autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal
do Estado, em favor da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, foi encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem nº
92/2007.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 11/9/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.
160 da Constituição do Estado e do art. 204 do Regimento Interno.

Dentro do prazo regimental do § 2º do art. 204, foi apresentada ao
projeto a Emenda nº 1, de autoria do Deputado Célio Moreira.

Fundamentação
O projeto de lei em tela tem como objetivo autorizar o Poder

Executivo a abrir crédito suplementar ao Orçamento Fiscal, em favor
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no valor de
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R$49.986.000,00.
O referido crédito destina-se a cobrir despesas com pessoal e

encargos sociais decorrentes da edição da Lei nº 16.833, de
20/7/2007, que alterou os vencimentos dos servidores da Secretaria
do Poder Legislativo Estadual.

De acordo com a Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas
gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos
e balanços dos entes federados, os créditos suplementares, que se
destinam a reforço de dotação insuficientemente prevista na lei do
orçamento, serão autorizados por lei e abertos por decreto. Além
disso, sua abertura depende da existência de recursos e será
precedida de exposição justificativa.

Entre os recursos que podem ser utilizados para a abertura dos
créditos suplementares, encontram-se os provenientes do excesso de
arrecadação, nos termos do § 1º do art. 3º da referida lei federal.

Em consonância com o disposto nessa lei federal, o projeto informa,
em seu art. 2º, a origem dos recursos que serão utilizados para a
abertura do crédito, a saber: excesso de arrecadação de recursos
ordinários, no valor de R$45.779.000,00; excesso de arrecadação de
recursos provenientes da contribuição patronal para o Fundo
Financeiro de Previdência - Funfip -, no valor de R$1.488.000,00; e
excesso de arrecadação de recursos provenientes da contribuição do
servidor para o Funfip, no valor de R$2.719.000,00.

Cabe observar a necessidade do projeto, tendo em vista que a Lei
Orçamentária para o exercício de 2007, Lei nº 16.696, de 16/1/2007,
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.

A Emenda nº 1 deve ser acatada para corrigir o número da lei citada
no art. 1º do projeto.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.555/2007, em turno único, com a Emenda nº 1, já publicada.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2007.
Jayro Lessa, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Agostinho

Patrús Filho - Deiró Marra - Sebastião Helvécio.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.569/2007

Comissão de Segurança Pública
Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação dos Oficiais da Reserva do
Exército Brasileiro - Aoreb -, 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 1.569/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Oficiais da Reserva do Exército Brasileiro, com sede
no Município de Belo Horizonte, que possui como finalidade precípua
fomentar a solidariedade e o congraçamento entre os seus
associados, aos quais oferece diversos serviços.

Na consecução de seus propósitos, promove atividades sociais,
culturais, esportivas e cívicas; presta serviços voluntários de
assessoria ao Exército Brasileiro; proporciona assistência médica e
odontológica; coopera com entidades públicas e privadas por meio de
estudos, pesquisas e planejamentos, tendo em vista a segurança do
País; estabelece vínculos de cooperação entre os oficiais da reserva e
os da ativa.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 1.569/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2007.
Sargento Rodrigues, relator.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 788/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório
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De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em
tela tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município
de Tupaciguara o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que apresentou.
Agora, vem a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto a
possível repercussão financeira que poderá originar, conforme dispõe
o art. 188, c/c o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata o Projeto de Lei nº 788/2007 de autorizar a transferência ao

Município de Tupaciguara de terreno com área de 12.758,50m²,
situado nesse Município.

De conformidade com o parágrafo único do art. 1º da proposição, tal
imóvel destina-se ao desenvolvimento de projetos educacionais para
atendimento comunitário, satisfazendo assim o interesse público, que
deve revestir a transação em tela. Além disso, a proposição prevê, no
art. 2º, a reversão do bem ao patrimônio do Estado, se a finalidade
prevista vier a ser desvirtuada.

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 e, portanto, não implica
repercussão na Lei Orçamentária.

De resto, cumpre esclarecer que a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça, tem por fim sanar erro material
no que concerne à área do imóvel.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº
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788/2007, no 1º turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 17 de outubro de 2007.
Jayro Lessa, Presidente - Antônio Júlio, relator - Agostinho Patrús

Filho - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.364/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Agostinho Patrús Filho, o Projeto de Lei nº
1.364/2007 dispõe sobre os serviços de reboque, resgate, guincho e
remoção de veículos no Estado.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 12/7/2007, foi o projeto
encaminhado às Comissões de Constituição e Justiça, Transporte,
Comunicação e Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno, examinar a proposição quanto aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição em epígrafe, em seu art. 1º, impõe aos prestadores de

serviços de reboque, resgate, guincho e remoção de veículos,
executados com guinchos-socorro veiculares, a obrigação de manter
registro, licenciamento e cadastro junto ao órgão executivo estadual
de trânsito para poderem exercer a atividade no âmbito do Estado. O
parágrafo único do art. 1º traz conceitos importantes para a aplicação
da lei.

O art. 2º trata do Cartão de Identificação Cadastral - CIC -, a ser
emitido mediante a comprovação do cumprimento dos requisitos
estabelecidos na lei. O cartão terá numeração seqüencial e validade
de um ano, podendo ser renovado anualmente, consoante o art. 6º, e
deverá conter os dados do veículo, da respectiva carroceria, de seu
proprietário e da habilitação específica exigida pelo Código de
Trânsito Brasileiro - CTB.

O art. 3º especifica quem poderá prestar os serviços de que trata a
proposta, quais sejam pessoa jurídica devidamente constituída e
registrada nos órgãos competentes, com finalidade específica de
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prestação de serviços de reboque, resgate, guincho e remoção de
veículos; e profissional autônomo, com carteira de habilitação na
categoria exigida pelo CTB, inscrito no Cadastro Municipal de
Contribuintes. Os condutores de guinchos-socorro veiculares deverão
ter capacitação técnica, que compreenda o aprendizado prático de
mecânica operacional, e conhecimento das leis de trânsito e
transporte, inclusive de cargas perigosas, de direção defensiva e de
primeiros socorros.

O art. 4º relaciona os documentos necessários para instruir o pedido
de cadastramento, que será dirigido ao órgão executivo de trânsito do
Estado.

Na forma do art. 5º, caberá ao órgão de trânsito, no âmbito de sua
circunscrição, a inspeção dos guinchos-socorro veiculares.

Admite-se, conforme o art. 6º, a renovação do cadastro, que deverá
ser requerida ao órgão executivo de trânsito do Estado até o dia 30 de
abril de cada exercício, com a apresentação dos documentos
discriminados no art. 4º, devidamente atualizados. Seguem normas de
procedimento.

No art. 8º, cria-se para os prestadores do serviço o dever de afixar
em seus veículos, entre outros itens, Cartão de Identificação Cadastral
ou protocolo do pedido de renovação e tabela oficial de preços, que,
segundo parâmetros do art. 9º, será estabelecida em regulamento.
Fica vedada a veiculação de qualquer tipo de publicidade nos
guinchos-socorro veiculares.

O art. 10 considera de utilidade pública de caráter emergencial os
serviços de reboque, resgate, guincho e remoção de veículos
executados por guinchos-socorro veiculares, devidamente
cadastrados nos termos do que propõe a matéria, razão pela qual o
art. 11 dispõe que, estando em serviço, os guinchos-socorro
veiculares terão trânsito, parada e estacionamento livres em qualquer
via pública ou rodovia, independentemente de dia ou horário.

O art. 13 impõe sanções pela inobservância do disposto na lei. O art.
14 determina que os prestadores de serviços de reboque, resgate e
remoção de veículos procedam ao seu registro cadastral no prazo de
cento e oitenta dias a partir da regulamentação da lei.

Como se vê, o projeto, em suma, dispõe sobre os serviços de
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reboque, resgate, guincho e remoção de veículos, cria Cartão de
Identificação Cadastral a ser emitido pelo órgão executivo de trânsito
do Estado, estabelece requisitos para a sua concessão, institui tabela
oficial de preços e estabelece providências correlatas, objetivando
regrar a remoção de veículos realizada por carro-guincho no Estado,
impondo obrigações às prestadoras do serviço e encargos ao órgão
de trânsito estadual.

Em obediência ao art. 22, XI, da Constituição da República, editou-
se o Código de Trânsito Brasileiro, Lei Federal nº 9.503, de 23/9/97,
disciplinando de forma ampla o assunto e atribuindo ao Contran sua
regulamentação, prevendo para os Estados e os Municípios a
competência fiscalizatória. Por meio do projeto de lei em estudo, o
Estado pretende regulamentar a matéria, com o fito de conferir mais
segurança à prestação dos serviços em questão.

E, ainda, inferimos que a proposição em estudo não interfere na
estruturação e na organização do órgão de trânsito estadual, razão
pela qual não contém vício de inconstitucionalidade, por invadir a
competência privativa do Governador do Estado na deflagração do
processo legislativo, nos termos do art. 66, III, “e”, da Constituição
Estadual. No caso das matérias afetas à organização administrativa
no âmbito do Poder Executivo, o referido artigo constitucional submete
à competência reservada do Governador a inauguração do processo
legislativo para promover as alterações que julgar necessárias para o
aprimoramento da máquina estatal.

Dessa forma, como o projeto sob comento não apresenta vício de
inconstitucionalidade, entendemos que sua tramitação deve prosperar
nesta Casa Legislativa.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.364/2007.
Sala das Comissões, 16 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Delvito Alves - Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.402/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório
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De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o Projeto de Lei nº
1.402/2007 tem por objetivo alterar o disposto no parágrafo único do
art. 1º da Lei nº 16.566, de 27/12/2006, que autorizou o Poder
Executivo a doar imóvel ao Município de Pavão.

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 1.402/2007 tem como finalidade alterar a

redação do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 16.566, de 27/12/2006,
que autorizou o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de
Pavão, a fim de permitir ao donatário ceder onerosa e
temporariamente a parte não utilizada, para custear a implantação de
unidade de ensino profissionalizante em agroindústria e pecuária.

Cabe esclarecer que o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça em razão do lapso temporal de vigência da
referida Lei nº 16.566, autoriza o donatário do imóvel a fazer cessão
temporária e onerosa da parte não utilizada do imóvel, para custear a
implantação da referida escola, finalidade da doação.

Na defesa do interesse coletivo, a 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, determina, no § 2º de seu art. 105,
que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente
do Tesouro só pode ser realizada com autorização legislativa.

Ressalte-se que a alteração pretendida pelo projeto de lei em
análise atende aos preceitos legais que versam sobre a transferência
de domínio de bens públicos, não representa despesas para o erário e
não acarreta repercussão na Lei Orçamentária.

Diante dessas ponderações, não há impedimento a sua
transformação em lei.

Conclusão
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Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº
1.402/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 17 de outubro de 2007.
Jayro Lessa, Presidente - Weliton Prado, relator - Agostinho Patrús

Filho - Antônio Júlio - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.459/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Agostinho Patrús Filho, o projeto de lei em
epígrafe cria o Programa de Incentivo à Redução do Consumo de
Água no Estado de Minas Gerais.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 9/8/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Preliminarmente, o projeto vem a esta Comissão para ser analisado
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em análise cria o Programa de Incentivo à Redução do

Consumo de Água no Estado mediante a concessão de desconto de
20% no valor da fatura a pagar, observada a condição da redução do
consumo individual de, pelo menos, 20%, calculado sobre o gasto
médio mensal dos últimos doze meses.

Ainda que meritória, a proposição denota, claramente, a sua
natureza administrativo-programática. Desse modo, em que pese à
intenção do legislador, o projeto incorre em vícios insanáveis de
natureza jurídico-constitucional e legal, conforme passamos a
demonstrar.

Inicialmente, cumpre lembrar que nosso sistema de governo se
baseia no princípio da separação dos Poderes, tendo cada Poder
funções e prerrogativas definidas pela Constituição Federal. O Poder
Legislativo pode e deve atuar na discussão das políticas públicas a
serem implantadas no Estado. No entanto, há determinadas políticas
públicas que são implementadas sem o aval do Poder Legislativo,
aquelas consideradas meramente administrativas, de competência
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exclusiva do Poder Executivo. Nesse passo, a elaboração e a
execução desse tipo de ação administrativa são iniciativas que
dispensam autorização legislativa e configuram atribuição típica do
Poder Executivo, detentor da competência constitucional para realizar
tais ações de governo. Assim, a apresentação de projetos de lei
tratando de temas dessa natureza constitui iniciativa inadequada,
porque inócua, para obrigar o Poder Executivo a implementar uma
ação que já está incluída em sua competência constitucional.

Lembramos, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, reafirmando
que o nosso sistema jurídico se baseia no princípio da separação dos
Poderes e que cada Poder tem funções e prerrogativas próprias,
definidas pela Constituição Federal, decidiu que apenas as ações
administrativas previstas na Constituição, bem como as que
impliquem investimentos ou despesas para ente da Federação,
necessariamente inseridas nos seus respectivos orçamentos, devem
ser submetidas ao Legislativo. Trata-se, no caso, da Questão de
Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 224 (ADIQO
224/RJ), que decidiu não ser pertinente a edição de lei específica
criando programa ou ação administrativa, ressalvados os casos
expressamente previstos na Constituição. Dessa forma, com exceção
das hipóteses constitucionalmente previstas, nenhuma ação
administrativa, nenhum plano ou programa de governo deve ser
submetido ao Parlamento, seja porque muitos deles são atividades
típicas da administração, portanto matérias a serem disciplinadas
mediante norma infralegal, seja porque restaria inviabilizado o
exercício das funções do Poder Executivo.

Importa salientar que o Poder Legislativo pode e deve atuar na
discussão das ações administrativas, tantas delas previstas nas
políticas públicas a serem implantadas no Estado. Entretanto, o
momento jurídico-político próprio para os parlamentares intervirem na
gestão administrativa do Estado dá-se quando da apreciação,
discussão e modificação da Lei Orçamentária Anual, ocasião em que
emendas introdutórias ou ampliativas desses tipos de projetos e ações
administrativas poderão ser apresentadas pelos Deputados Estaduais.
Este é o momento para que sejam criados ou ampliados projetos e
ações públicas por via da iniciativa legislativa, sem sobrecarregar o
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nosso ordenamento jurídico com normas de efeito inócuo e, muitas
vezes, sem a menor condição de serem implementadas, por falta de
recursos. Em síntese, é da competência institucional do Poder
Executivo elaborar planos e projetos de administração pública,
fazendo-os consignar no orçamento anual, que tem como parâmetros
o Plano Plurianual de Ação Governamental e o projeto da Lei de
Diretrizes Orçamentárias. Ao Poder Legislativo cabe intervir na gestão
desses planos e projetos quando da apreciação das leis
orçamentárias, aprovando-as ou apresentando-lhes emendas.

Nesse passo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar
nº 101, de 2000, no seu art. 15, é taxativa ao considerar não
autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de
despesa ou a assunção de obrigação que não atendam às exigências
estabelecidas no art. 16 da mesma lei, que prevê que a criação, a
expansão ou o aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete
aumento de despesa deverão ser acompanhados de estimativa do
impacto financeiro-orçamentário tanto no exercício em que deverão
entrar em vigor quanto nos dois exercícios subseqüentes. Deverão,
também, ser acompanhadas de declaração do ordenador de despesa
de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira à Lei
Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual de
Ação Governamental e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Por oportuno, cumpre salientar que é o Poder Executivo o detentor
dos instrumentos apropriados para criar ações governamentais de
natureza administrativa. Tais ações devem obedecer a critérios
operacionais específicos, mais afetos a procedimentos técnicos e
muitas vezes apoiados na pesquisa científica. Desse fato decorre a
dificuldade de o Poder Legislativo criar projetos ou outros tipos de
ações administrativas, visto que tais propostas carecem de estudos
criteriosos que venham a estabelecer os seus reais parâmetros e
mensurar seus efeitos.

Ademais, a ação administrativa objeto da proposição sob análise
contém um comando para que o Poder Executivo implemente uma
ação que já está incluída em sua competência, o que denota o caráter
inócuo da lei, conforme já mencionado neste parecer. Tal ação
governamental, com ou sem o respaldo da lei, somente será
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implementada pelo Poder Executivo caso este vislumbre a
necessidade, a oportunidade, a conveniência e a viabilidade de sua
implantação.

Ainda no que tange ao recurso financeiro a ser utilizado para a
implementação da ação governamental postulada, considerando
tratar-se, no caso, de ação geradora de despesa, esta teria,
necessariamente, que atender aos requisitos constantes dos arts. 15 e
16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, já destacados nesta
fundamentação, o que não foi observado pelo legislador. Todavia,
cabe ressaltar que o atendimento dos requisitos mencionados não
elidiria a proposição do vício de inconstitucionalidade decorrente da
natureza administrativa da matéria.

Aos argumentos já apresentados, acrescente-se que, em se
tratando dos serviços de água e esgoto no Estado, estes são
prestados mediante a modalidade contratual de concessão de serviço
público, a qual é regulamentada pela Lei Federal nº 8.987, de 1995,
que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação
de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal e dá
outras providências. O “caput” do art. 9ª dessa lei estabelece que “a
tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta
vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas
nesta Lei, no edital e no contrato”. Diante disso, é patente que a
política tarifária do serviço prestado está inexoravelmente vinculada
aos termos propostos pelo poder concedente, no caso, o Poder
Executivo Municipal, que é o titular do serviço prestado. Nesse passo,
considerando as disposições do inciso V do art. 30 da Constituição
Federal, que prevê a competência dos Municípios para “organizar e
prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os
serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo,
que tem caráter essencial”, resta assentado que, no tocante a essa
categoria de serviço público, a sua prestação é da alçada do
Município. Com efeito, o professor e magistrado Hely Lopes Meirelles,
em sua obra “Direito Municipal Brasileiro” (14ª edição, Malheiros
Editores, 2006, p. 439), ensina que “o abastecimento de água potável
e industrial é serviço público necessário a toda cidade ou núcleo
urbano, e, como tal, incumbe ao Município prestá-lo nas melhores
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condições técnicas e econômicas para os usuários. Pode ser prestado
diretamente pela Prefeitura ou por terceiros, uma vez que entra na
categoria dos serviços industriais, cuja prestação se permite a
particulares, com atribuições delegadas pela Administração”.

Diante da indubitável titularidade do Município na prestação desses
serviços, cabe à administração local a responsabilidade sobre a
manutenção do equilíbrio econômico dos contratos por ela firmados.
Assim, o Estado não tem o condão de interferir na política tarifária
adotada para a prestação do serviço público em questão, sob pena de
infringir a autonomia administrativa dos Municípios, consagrada no
“caput” do art. 18 da Carta Magna.

Desse modo, com fulcro nos termos da fundamentação
apresentada, que demonstram a ausência de respaldo jurídico-
constitucional para a proposição em análise, formulamos a seguinte
conclusão.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.459/2007.
Sala das Comissões, 16 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Neider Moreira - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.480/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, a proposição em
epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Itabirinha de Mantena o imóvel que especifica.

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.

Em 29/8/2007, esta relatoria solicitou fosse a proposição baixada em
diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a fim de
que se manifestasse sobre a pretendida alienação e informasse a
atual situação do imóvel, bem como ao Prefeito do referido Município,
para que expressasse sua concordância ou não com a doação, nos
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termos do projeto.
Atendidos os pedidos, passamos a exarar a fundamentação do

parecer.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.480/2007 tem por escopo autorizar o Poder
Executivo a doar ao Município de Itabirinha de Mantena terreno com
área de 2.000m², situado na Rua Principal, s/nº, no Povoado de São
Sebastião do Itabira, naquele Município e registrado sob o nº 7.352,
no Livro 3-A/nº 11, a fls. 122, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Mantena.

Tal imóvel foi incorporado ao patrimônio do Estado em 1968, em
virtude de doação daquele ente federativo, para a instalação das
escolas combinadas de São Sebastião de Itabira, com a denominação
João Clara Ferreira, sem haver, no instrumento público da transação,
cláusula resolutiva.

O art. 18 da Constituição do Estado exige autorização legislativa
para a alienação de bem público e, no âmbito infraconstitucional, a Lei
Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da
Constituição da República e institui normas para licitações e contratos
da administração pública, no inciso I de seu art. 17, estabelece, além
da referida autorização, a necessidade de interesse público
devidamente justificado. Assim, o parágrafo único do art. 1º do projeto
prevê que o imóvel será destinado à construção de unidades
habitacionais, e o art. 2º estatui que, 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 a
destinação, o imóvel reverterá ao patrimônio do Estado.

Cabe esclarecer, por fim, que a Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, por meio da Nota Técnica nº 247/2007,
manifestou-se favoravelmente à alienação almejada, considerando o
fato de a Secretaria de Estado de Educação não possuir interesse na
utilização do imóvel e ser relevante a destinação que se lhe pretende
dar. O Prefeito Municipal de Itabirinha de Mantena, por intermédio do
Ofício nº 98/2007, declara-se favorável ao projeto de lei, nas
condições ali estabelecidas.

Conclusão
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Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.480/2007.

Sala das Comissões, 16 de outubro de de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Sargento Rodrigues - Neider Moreira - Hely Tarqüínio -
Delvito Alves.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.658/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe,
derivado do desmembramento do Projeto de Lei Complementar nº
29/2007, fixa o subsídio dos membros da Defensoria Pública e dá
outras providências.

No 1º turno, foi a proposição aprovada na forma do Substitutivo nº 1.
Agora, nos termos do art. 189, do Regimento Interno, volta a matéria

a esta Comissão para ser analisada no 2º turno e para ser elaborada a
redação do vencido, que segue anexa e é parte desta peça opinativa.

Fundamentação
O projeto de lei em pauta tem como objetivo fixar o subsídio dos

membros da Defensoria Pública. Atualmente, o vencimento básico
correspondente ao cargo inicial dessa carreira, sem gratificações e
vantagens, é de R$4.000,00, aproximadamente, e a proposição fixa o
correspondente subsídio em R$6.580,00.

Conforme manifestamos-nos anteriormente, 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 Interno, qual seja o de
analisar a repercussão financeira das proposições, entendemos que o
projeto não encontra óbice. Relembramos que na oportunidade
exaramos nosso parecer levando em consideração que o projeto
acarretará uma despesa de R$23.000.000,00 por exercício fiscal.
Esse acréscimo está em conformidade com os limites de despesas
com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.
Ademais, encontrar-se-á, sem dificuldade, fonte para cobertura da
despesa, compatibilizando-a com as receitas e as demais despesas
públicas, sem prejuízo do equilíbrio orçamentário. Destarte, não
encontramos óbice financeiro-orçamentário à tramitação do projeto de
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lei em exame.
A matéria foi exaustivamente analisada e debatida no turno

antecedente, e, ademais, é importante ressaltar que ela foi aprovada
pelo Plenário.

Como posteriormente não houve novos fatos nem propostas e, ao
revisarmos a primeira fase de tramitação do projeto, constatamos que
não há impropriedade e que a proposição é conveniente e oportuna,
mantemos nosso entendimento anterior.

Assim, entendemos que a matéria deva prosperar nesta Casa
Legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do

Projeto de Lei nº 1.658/2007 na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2007.
Jayro Lessa, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Agostinho

Patrús Filho - Lafayette de Andrada - Antônio Júlio.
PROJETO DE LEI Nº 1.658/2007

(Redação do Vencido)
Fixa o subsídio dos membros da Defensoria Pública do Estado e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O subsídio dos membros da Defensoria Pública é o fixado

no Anexo I desta lei, a partir de 1º de setembro de 2007.
Art. 2º - O subsídio do Defensor Público-Geral, do Subdefensor

Público-Geral e do Corregedor-Geral é o fixado no Anexo II desta lei,
a partir de 1º de setembro de 2007.

Art. 3° - O Defensor Público Substituto em exercíci o na data da
publicação desta lei será retribuído com o subsídio de Defensor
Público de Classe I - Nível II.

Parágrafo único - O Defensor Público que ingressar na carreira após
a data de publicação desta lei será retribuído, durante o período de
estágio probatório, com o subsídio de Defensor Público de Classe I -
Nível I.

Art. 4º - A fixação do subsídio de que trata esta lei não poderá
resultar em redução da remuneração percebida legalmente, sendo
assegurada ao membro, ao aposentado e ao pensionista da
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Defensoria Pública a percepção da diferença a título de vantagem
pessoal nominalmente identificada.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos financeiros a 1º de setembro de 2007.

ANEXO I
(a que se refere o art. 1º da Lei n°..., de...de... de 2007)

  * -  A tabela referente ao “Subsídio dos membros da Defensoria
Pública” foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18.10.2007.

ANEXO II
(a que se refere o art. 2º da Lei n°..., de...de... de 2007)

  * -  A tabela referente ao “Subsídio do Defensor Público-Geral, do
Subdefensor Público-Geral e do Corregedor-Geral” foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 18.10.2007.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N° 27/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei Complementar n° 27/2007, de autori a 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 n° 64, de 25 de
março de 2002, e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, na
forma do Substitutivo nº 1 ao vencido no 1° turno, destacados e
aprovados o inciso III do art. 7º do Substitutivo nº 1 e o inciso II do art.
8º do vencido, ficando prejudicado o inciso II do art. 8º do Substitutivo
nº 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 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 COMPLEMENTAR N° 27/2007
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 e o Conselho Estadual de Previdência -
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Ceprev -, altera a Lei Complementar n° 64, de 25 de  março de 2002, e
dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituída a Unidade de Gestão Previ denciária

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, 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 agentes
públicos de que trata o art. 3° da Lei Complementar  n° 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 deste artigo,
no art. 76, VI, da Constituição do Estado e nas leis que disciplinam a
matéria.

§ 2º - O ato de concessão dos benefícios para os segurados a que
se refere o “caput”, no âmbito dos Poderes do Estado, do Tribunal de
Contas do Estado, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, assinado pela
autoridade competente, será remetido à Ugeprevi, conforme previsto
em regulamento.

Art. 2° - Fica  instituído  o Conselho Estadual de Previdência -
Ceprev -, com caráter 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 do Ministério Público;
X - um representante dos servidores do Poder Executivo;
XI - um representante dos servidores inativos;
XII - um representante dos militares ativos;
XIII - um representante dos militares inativos;
XIV - um representante dos pensionistas dos servidores;
XV - um representante dos pensionistas dos militares;
XVI - um representante dos servidores da Assembléia Legislativa do

Estado de Minas Gerais;
XVII - um representante dos servidores do Poder Judiciário.
§ 1º - Os membros a que se referem os incisos VII a IX do “caput”

deste artigo serão designados pelo Governador do Estado, após
indicação dos titulares daqueles Poderes e órgão, para mandato de
dois anos, permitida uma recondução.

§ 2º - Os membros a que se referem os incisos X a XVII do “caput”
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.

§ 3º - Os membros referidos no § 2º deverão ter nível superior de
escolaridade e reputação ilibada.

§ 4° - O regimento interno do Ceprev será aprovado por decreto,
mediante proposta dos seus membros.

§ 5° - O Presidente do Ceprev indicará o Secretário  Executivo do
Conselho, entre servidores, militares ou um dos seus membros.
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§ 6° - Os membros do Ceprev não serão remunerados p or sua
atuação no Conselho, que será considerada prestação de relevante
serviço público.

Art. 4° - Compete ao Ceprev, além do disposto no pa rágrafo único
do art. 2° :

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 n° 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 desses 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 Funfip;
VI - aprovar, por maioria absoluta, proposta do regulamento referido

no § 2° do art. 1° desta lei complementar.
Art. 5° - O inciso I do art. 3°, o inciso IV do art . 56 e o “caput” do art.

85 da Lei Complementar n° 64, de 2002, passam a vig orar com a
seguinte redação:

“Art. 3° - (...)
I - o titular de cargo efetivo da administração 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 prova de seleção equivalente, bem como aquele
efetivado nos termos dos arts. 105 e 106 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado;

(...)
Art. 56 - (...)
IV - saldo positivo oriundo da compensação financeira prevista no §
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9° 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. 3° desta lei complement ar, 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 n°
10.254, de 20 de julho de 1990, extensiva aos seus dependentes,
observadas as coberturas e os fatores moderadores definidos em
regulamento.”.

Art. 6° - Fica acrescentado ao art. 39 da Lei Compl ementar n° 64, de
2002, o 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. 7° - Em razão da natureza permanente da função  para a qual

foram admitidos, são titulares de cargo efetivo, nos termos do inciso I
do art. 3° da Lei Complementar n° 64, de 2002, os s ervidores em
exercício na data da publicação desta lei, nas seguintes situações:

I - a que se refere o art. 4° da Lei n° 10.254, de 1990, e não
alcançados pelos arts. 105 e 106 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado;

II - estabilizados nos termos do art. 19 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição da República;

III - a que se refere o “caput” do art. 107 da Lei nº 11.050, de 19 de
janeiro de 1993;

IV - de que trata a alínea “a” do § 1° do art. 10 d a Lei n° 10.254, de
1990, admitidos até 16 de dezembro de 1998, desde a data do
ingresso;

V - de que trata a alínea “a” do § 1° do art. 10 da  Lei n° 10.254, de
1990, admitidos após 16 de dezembro de 1998 e até 31 de dezembro
de 2006, desde a data do ingresso.

§ 1° - O posicionamento dos servidores de que trata  este artigo dar-
se-á no nível e no grau correspondentes ao padrão de vencimento
utilizado para pagamento de sua remuneração na data da publicação
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desta lei.
§ 2° - Não será computado, para a percepção de vant agem ou

benefício, o período em que os servidores não estiveram em efetivo
exercício, conforme definido em lei.

§ 3° - Os servidores de que trata este artigo ficam  vinculados ao
Funfip, instituído na Lei Complementar n° 64, de 20 02.

Art. 8° - São segurados do Regime Geral de Previdên cia 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 § 1° do art. 10 da
Lei n° 10.254, de 1990, não alcançados pelo art. 7°  desta lei;

IV - os servidores a que se refere a alínea “b” do § 1° do art. 10 da
Lei n° 10.254, de 1990;

V - o contratado nos termos do art. 11 da Lei n° 10 .254, de 1990.
Art. 9º - É garantida aos segurados e seus dependentes a

continuidade da percepção dos benefícios previdenciários concedidos
com base no art. 79 da Lei Complementar nº 64, de 2002, até a data
de publicação desta lei complementar, observados as regras e os
critérios estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social.

Art. 10 - Fica vedada a possibilidade de dispensa imotivada dos
servidores de que trata a alínea “a” do § 1° do art . 10 da Lei n° 10.254,
de 1990, admitidos até 31 de dezembro de 2006 e em exercício na
data de publicação desta lei complementar, salvo nas hipóteses
previstas na Lei n° 10.254, de 1990.

Art. 11 - A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão,
mediante requerimento do interessado, emitirá, para os agentes
públicos do Poder Executivo mencionados nos incisos I a IV do art. 8°,
certidão de contribuição relativa ao período em que estiveram
vinculados ao regime próprio, com vistas à contagem recíproca a que
se refere o § 9° do art. 201 da Constituição da Rep ublica.

Parágrafo único - Para os agentes públicos dos Poderes Judiciário e
Legislativo, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da
Defensoria Pública, a certidão a que se refere o “caput” será emitida
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pelo órgão de recursos humanos competente.
Art. 12 - Com a publicação desta lei complementar, ficam mantidas

as autarquias Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de
Minas Gerais - Ipsemg -, a que se refere a Lei n° 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 n° 13.163, de 20 de
janeiro de 1999, sendo assegurada a autonomia administrativa,
financeira e orçamentária dessas entidades.

Art. 13 - Observado o disposto no § 20 do art. 40 e no § 1° do art. 42
da Constituição da República, a escrituração de que trata o art. 1°
desta lei complementar 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 § 2° do art. 1° desta lei complementar;

III - às ações de assistência à saúde;
IV - à concessão dos demais benefícios assegurados pelo IPSM,

nos termos da legislação vigente.
Art. 14 - Fica revogado o art. 79 da Lei Complementar n° 64, de

2002.
Art. 15 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua

publicação.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

1.182/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.182/2007, de autoria do Governador do
Estado, que acrescenta dispositivo à Lei nº 14.699, de 6 de agosto de
2003, que dispõe sobre formas de extinção e garantias de crédito
tributário e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, na forma
do Substitutivo 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
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do § 1º do art. 268 do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação

final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI Nº 1.182/2007

Acrescenta o art. 10-A à Lei nº 14.699, de 6 de agosto de 2003, que
dispõe sobre formas de extinção e garantias do crédito tributário e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica acrescentado à Lei nº 14.699, de 6 de agosto de 2003,

o seguinte art. 10-A:
“Art. 10-A - Os precatórios de natureza alimentar em atraso cujos

credores originários tenham idade igual ou superior a sessenta e cinco
anos terão prioridade e preferência para pagamento pelo Poder
Executivo, observada a disponibilidade de caixa do Tesouro
Estadual.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.188/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.188/2007, de autoria do Deput ado João Leite,
que declara de utilidade pública a Associação Desportiva Sonhos de
Liberdade, com sede no Município de Sabará, 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° 1.188/2007
Declara de utilidade pública a Associação Desportiva Sonhos de

Liberdade, 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 Desportiva
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Sonhos de Liberdade, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator -

Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.365/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.365/2007, de autoria do Deput ado Walter
Tosta, que declara de utilidade pública o Flor de Minas Esporte Clube,
com sede no Município de Baldim, 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° 1.365/2007
Declara de utilidade pública a entidade Flor de Minas Esporte Clube,

com sede no Município de Baldim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Flor de Minas

Esporte Clube, com sede no Município de Baldim.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.443/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.443/2007, de autoria do Gover nador do

Estado, que dá denominação à escola estadual localizada no
Município de Berilo, 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° 1.443/2007

Dá denominação a escola estadual localizada no Município de
Berilo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual de Berilo  a escola

estadual localizada na Rua Delfim Ramalho de Souza, n° 134, Bairro
Dom Silvestre, no Município de Berilo.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Antônio Carlos Arantes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.456/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.456/2007, de autoria do Deput ado Domingos
Sávio, que declara de utilidade pública a Fundação de
Desenvolvimento Científico e Cultural - Fundecc -, com sede no
Município de Lavras, 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° 1.456/2007
Declara de utilidade pública a Fundação de Desenvolvimento

Científico e Cultural - Fundecc -, com sede no Município de Lavras.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fun dação de

Desenvolvimento Científico e Cultural - Fundecc -, com sede no
Município de Lavras.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Antônio Carlos Arantes.
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COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 16/10/2007, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento da Sra.

Eny Mucelli, ocorrido no dia 12/10/2007, em Belo Horizonte. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.
Geraldo Generoso, ocorrido no dia 13/10/2007, em Caldas. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.
Antônio Olinto Alves, ocorrido no dia 14/10/2007, em Ouro Fino. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 19 DE OUTUBRO DE 2007

ATAS
ATA DA 99ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/10/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana e Bráulio Braz

 Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata; aprovação - Questões de ordem - Correspondência:
Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Projetos de Lei nºs 1.694 a 1.702/2007 - Requerimentos nºs 1.328 a
1.342/2007 - Requerimentos da Deputada Cecília Ferramenta, do
Deputado Doutor Viana e outros, da Deputada Ana Maria Resende e
dos Deputados Alberto Pinto Coelho, João Leite e Antônio Genaro e
outros - Comunicações: Comunicações das Comissões de Transporte,
de Segurança Pública, de Administração Pública, de Educação, de
Meio Ambiente, de Fiscalização Financeira e de Turismo - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Hely Tarqüínio e Almir Paraca, da
Deputada Elisa Costa e do Deputado Doutor Viana - 2ª Parte (Ordem
do Dia): 1ª Fase:  Abertura  de Inscrições - Decisões da Presidência
(2) - Palavras do Sr. Presidente - Comunicação da Presidência -
Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos:
Requerimentos do Deputado João Leite, da Deputada Ana Maria
Resende, dos Deputados Alberto Pinto Coelho, Antônio Genaro e
outros e da Deputada Cecília Ferramenta, do Deputado Doutor Viana
e outros; deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres
de Redação Final do Projeto de Lei Complementar nº 27/2007 e do
Projeto de Lei nº 1.182/2007; aprovação - Requerimento da Deputada
Elisa Costa; deferimento; discurso da Deputada Elisa Costa -
Requerimento do Deputado Paulo Guedes; deferimento; discurso do
Deputado Carlin Moura - 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 - Almir Paraca - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen
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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 - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro
Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar -  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 - 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 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 Bráulio Braz, 2º- Secretário “ad hoc”, procede à leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Questões de Ordem

O Deputado Adalclever Lopes - Presidente, percebi que, na leitura
da ata feita pelo Exmo. Deputado Bráulio Braz, constava a nossa
questão de ordem. Gostaria de solicitar a V. Exa. que constasse a
nossa presença na próxima ata e que fossem lidos os nomes dos
Deputados presentes na reunião.

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado que a ata
registra o nome de todos os Deputados presentes na reunião anterior.
Isso é regimental. Por uma questão de economia de tempo, não se lê
o nome dos Deputados presentes. A Presidência acata o pedido de V.
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Exa. e, respeitando o direito de todos os Deputados ao cumprimento
do Regimento, solicita ao Sr. Secretário que proceda à leitura dos
nomes dos Deputados que compareceram à reunião anterior.

O Sr. Secretário (Deputado Bráulio Braz) - (- Lê os nomes dos
Deputados presentes à 65ª Reunião Extraordinária, que será
publicada em outra edição.).

O Deputado Dimas Fabiano - Digitei o meu nome, mas não consta
no painel. Parece que esse painel continua com defeito nas votações
e em outras ocasiões. Como as luzes do painel que demonstram se
os Deputados estão presentes não ficam acesas - só acendem na
hora em que digitamos a senha -, não há como confirmar se consta a
minha presença em Plenário. Solicito, então, a V. Exa. que faça
constar a minha presença, pois não vi piscar rapidamente o meu
nome no painel. As luzes poderiam ficar acessas para sabermos quais
Deputados estão presentes ou não no Plenário. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - A presença de V. Exa. está registrada.
Correspondência

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

OFÍCIOS
Da Sra. Carmen Lúcia, Ministra do STF, solicitando informações

sobre petição inicial, cuja cópia encaminha, para instruir a Ação Direta
de Inconstitucionalidade nº 3.965.

Do Sr. Fernando Collor, Senador, encaminhando exemplares de
discursos que proferiu no Senado Federal em 2007. (- À Comissão de
Meio Ambiente.)

Do Sr. Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Agricultura, prestando
informações relativas ao Requerimento nº 1.066/2007, do Deputado
Carlos Pimenta.

Do Sr. Marcio A. de Lacerda, Secretário de Desenvolvimento
Econômico (2), prestando informações sobre os Requerimentos nºs
769/2007, do Deputado Gil Pereira, e 912/2007, da Comissão de
Política Agropecuária.

De Aderli Tavares Miranda, Presidente da Câmara Municipal de Alto
Caparaó, oficializando pedido de apoio à aprovação do Projeto de Lei
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Complementar nº 26/2007, em tramitação nesta Casa. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei Complementar nº 26/2007.)

Do Sr. Antônio A. Caram Filho, Presidente do Ipsemg,
encaminhando exemplar do relatório do Fundo de Previdência do
Estado de Minas Gerais - Funpemg. (- À Comissão de Administração
Pública.)

Do Sr. Oliveira Santiago Maciel, Chefe do Detran-MG, prestando
informações relativas ao Requerimento nº 990/2007, do Deputado
Weliton Prado.

Do Sr. Pedro Salomão José Kassab, Presidente do Conselho
Estadual de Educação, encaminhando moção desse Conselho, na
qual se ressaltam os prejuízos causados à educação pela
Desvinculação das Receitas da União - DRU. (-À Comissão de
Educação.)

Do Sr. Antônio Carlos Andrada, Conselheiro do Tribunal de Contas
do Estado e relator das contas governamentais do exercício de 2007,
solicitando esclarecimentos acerca do não-cumprimento do disposto
no art. 155, § 5º, da Constituição Estadual. (- À Mesa da Assembléia.)

Da Sra. Adriana Santos, Assessora de Comunicação Social da
Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais - ESP-MG -,
encaminhando exemplar do Caderno de Especialização em Gestão
Hospitalar para o Pró-Hosp. (- À Comissão de Saúde.)

Do Sr. Fernando Miranda Gonçalves, Diretor dos Correios - Regional
de Minas Gerais -, prestando informações relativas ao Requerimento
nº 1.047/2007, do Deputado Ademir Lucas.

Do Sr. Gabriel Humberto M. Palafox, Pró-Reitor de Extensão,
Cultura e Assuntos Estudantis da Universidade Federal de Uberlândia,
encaminhando exemplar da Revista do Sindicato Único dos
Trabalhadores em Educação de Minas Gerais - Sind-UTE - editada
em comemoração aos 25 anos do Sind-UTE Uberlândia. (- À
Comissão de Educação.)

Do Sr. Luiz Claudio Monteiro Morgado, Coordenador-Geral de
Finanças, Convênio e Contabilidade da Subsecretaria de
Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério do
Desenvolvimento Agrário, encaminhando cópia do Quinto Termo
Aditivo ao Convênio nº 75/2005. (- À Comissão de Fiscalização
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Financeira e Orçamentária, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Fábio Augusto de Castro Guerra, Presidente da Sociedade
Mineira de Pediatria, formulando convite para a comemoração dos 60
anos da referida Sociedade, em 10/11/2007.

Do Sr. Hélio Pereira Leitão, Presidente da Associação dos Usuários
de Transporte Coletivo Urbano Terrestre de Minas Gerais - Assutracu-
MG -, solicitando seja criada a Frente Parlamentar em Defesa dos
Usuários de Transporte Coletivo do Estado de Minas Gerais e seja
liberado espaço físico desta Casa para realização de audiência dessa
Associação. (- À Comissão de Transporte.)

Da Sra. Rosane Marques Crespo Costa, Presidente da Utramig,
encaminhando exemplares das publicações “Utramig Cidadania”,
“Gestão Estratégica Utramig” - 2007 - 2013 - e “Educação em Foco”. (-
À Comissão de Educação.)

Da Sra. Miriam Pereira, professora de Três Corações,
encaminhando documentos acerca do exercício de sua profissão. (- À
Comissão de Administração Pública.)

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 1.694/2007
Declara de utilidade pública a entidade Montreanil Esporte Clube,

com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Montreanil

Esporte Clube, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de outubro de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Montreanil Esporte Clube é entidade civil, sem fins

lucrativos, com duração por tempo indeterminado, que realiza
importante trabalho de fins sociais, assistenciais e esportivos. A sua
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Diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que
desenvolvem atividades voluntárias.

Montreanil Esporte Clube está em funcionamento há mais de 28
anos, e 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 Educação, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.695/2007
Declara de utilidade pública a Associação Casa da Sopa Francisco

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

Sopa Francisco de Assis, com sede no Município de Claraval.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de outubro de 2007.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A principal finalidade da Associação Casa da Sopa

Francisco de Assis, consiste na distribuição dominical de sopa aos
desvalidos da cidade de Claraval, em caráter absolutamente gratuito,
sem nenhuma distinção de cor, raça, idade, sexo ou religião.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual solicitamos a aprovação da
proposição em causa.

- 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 1.696/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Jaíba - 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 Jaíba - Apae -, com sede nesse
Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de outubro de 2007.
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Antônio Júlio
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de

Jaíba encontra-se em pleno e regular funcionamento há mais de um
ano, cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais no que
concerne às atividades assistenciais, beneficentes e filantrópicas.

A Apae tem por fim promover a melhoria da qualidade de vida das
pessoas com deficiência, especialmente mental, buscando assegurar-
lhes o pleno exercício da cidadania e, ainda, estimular a realização de
estatísticas, estudos e pesquisas em relação à causa da deficiência,
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 de suas funções. A entidade cumpre, assim, os requisitos
legais para obtenção do título de utilidade pública.

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 1.697/2007
Dispõe sobre a criação do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal

do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
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, nos termos de regulamento.

Art. 2º - A pessoa física ou jurídica que adquirir mercadorias, bens
ou serviços de transporte interestadual e intermunicipal de
estabelecimento fornecedor localizado no Estado, 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
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concedidos se o documento relativo à aquisição for um Documento
Fiscal Eletrônico, assim entendido aquele constante de relação a ser
divulgada pela Secretaria de Estado de Fazenda – SEF.

§ 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;

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,
nos termos de regulamento.

§ 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
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inciso III do art. 4º, na forma a ser disciplinada pela SEF.
Art. 4º - A SEF 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 sejam objeto de registro eletrônico na
forma estabelecida pela SEF;

III - instituir sistema de sorteio de prêmios para os consumidores
finais, pessoa física ou entidade 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
lucrativos, cadastradas na SEF, sejam indicadas como favorecidas
pelo crédito previsto no art. 2º, no caso de o Documento Fiscal
Eletrônico não indicar o nome do consumidor.

Art. 5º - A pessoa física ou jurídica que receber os créditos a que se
refere o art. 2° desta lei, na forma e nas condiçõe s 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 física ou jurídica;
III - solicitar depósito dos créditos em conta corrente ou poupança,

mantida em instituição do Sistema Financeiro Nacional, ou a sua
transferência para cartão de crédito emitido no País.

§ 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 SEF.
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§ 3º - Não poderão utilizar os créditos os inadimplentes em relação a
obrigações pecuniárias, de natureza tributária ou não tributária, do
Estado.

§ 4º - Os créditos relativos a aquisições ocorridas entre os meses de
janeiro e junho poderão ser utilizados a partir do mês de outubro do
mesmo ano; e os relativos a aquisições entre os meses de julho e
dezembro, a partir do mês de abril do ano seguinte.

§ 5º - O percentual do IPVA destinado aos Municípios não sofrerá
nenhum decréscimo, quando esse imposto for abatido ou quitado com
o crédito previsto no art. 2º.

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
operação ou prestação;

II - o exercício do direito de que trata o art. 2° desta lei;
III - os meios disponíveis para verificar se o fornecedor está

adimplente com suas obrigações tributárias para com o Estado;
IV - a verificação da geração do crédito relativo a determinada

aquisição e do seu saldo de créditos;
V - documentos fiscais e equipamentos a eles relativos.
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
legislação de proteção e defesa do consumidor, 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
SEF, quando o registro for exigido pela legislação.
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Art. 8º - Os créditos a que se referem o art. 2º desta lei, bem como
os recursos destinados ao sorteio de prêmios previsto no inciso III do
art. 4º, serão contabilizados à conta de receita de ICMS.

Art. 9º - O Poder Executivo manterá, por intermédio do Banco de
Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais - BDMG -, linha de
crédito especial destinada à pequena e à 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 termos do art. 2° desta lei , com indicação
detalhada de todas as operações realizadas.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de outubro de 2007.
Bráulio Braz
Justificação: A sonegação fiscal é um dos graves problemas que

atingem o nosso país. Ela afeta primeiramente o Estado, que, ao
perder em arrecadação, passa a prestar serviços públicos de pior
qualidade, e, por outro lado, promove o aumento da carga tributária
com o objetivo de recuperar essas perdas. Ela afeta também a
população, que sofre com a baixa qualidade dos serviços prestados
pelo Estado e com o ônus cada vez maior da carga tributária. Por fim,
ela afeta as empresas que pagam seus tributos corretamente e sofrem
com a concorrência desleal das que não os pagam.

Inspirado numa lei recém-editada no Estado de São Paulo, o projeto
ora apresentado tem o objetivo de combater a sonegação, por meio
de aumento da emissão de documentos fiscais nas vendas de
mercadorias e bens e nas prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal, a partir do incentivo à exigência desses
documentos por parte dos consumidores.

Contamos com o apoio dos nobres pares, a fim de contribuirmos
para a solução desse grave problema que aflige toda a sociedade.

- 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.
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PROJETO DE LEI Nº 1.698/2007
Regulamenta o regime jurídico dos bens materiais inventariados

como patrimônio cultural no Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Constitui forma de proteção ao patrimônio cultural o

Inventário do Patrimônio Cultural, nos termos do disposto no art. 216,
§ 1º, da Constituição Federal, e art. 209 da Constituição do Estado de
Minas Gerais.

Art. 2º - Os bens materiais inventariados como patrimônio cultural
gozam de especial proteção, com vista a evitar o seu perecimento ou
degradação, apoiar a sua conservação e divulgar sua existência.

Art. 3º - O inventário consiste na identificação das características,
particularidades, histórico e relevância cultural, objetivando à proteção
dos bens culturais materiais, públicos ou privados, adotando-se, para
sua execução, critérios técnicos objetivos e fundamentados de
natureza histórica, artística, arquitetônica, sociológica, paisagística e
antropológica, entre outros.

Parágrafo único - A regulamentação do procedimento de execução
do inventário será definida em decreto.

Art. 4º - Os bens culturais inventariados somente poderão ser
demolidos, destruídos, deteriorados, descaracterizados ou alterados
mediante prévia análise e autorização, tecnicamente justificada, do
órgão do patrimônio cultural competente.

Parágrafo único - O descumprimento ao previsto no “caput” sujeitará
o responsável às sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis.

Art. 5º - Os proprietários e possuidores de bens inventariados
deverão:

I - Facilitar ao poder público a adoção das medidas que resultem
necessárias para execução da lei, inclusive franqueando o acesso dos
órgãos competentes aos bens inventariados, quando necessário.

II - Conservar e proteger devidamente o bem.
III - Adequar o destino, o aproveitamento e a utilização do bem à

garantia da respectiva conservação e promoção.
Art. 6º - O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado de

Minas Gerais - Iepha - manterá registro atualizado e público de todos
os bens culturais inventariados existentes no Estado.
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Art. 7º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias a contar de sua publicação.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de outubro de 2007.
Gláucia Brandão
Justificação: Conquanto o inventário seja instrumento protetivo do

patrimônio cultural previsto tanto na Constituição Federal - art. 216, §
1º - quanto na Estadual - art. 209 -, e seja, na prática, amplamente
utilizado pelos Municípios e pelo próprio Estado - segundo dados do
Iepha existem em Minas Gerais cerca de 3.300 bens inventariados
como patrimônio cultural -, esse mecanismo de proteção carece ainda,
em nosso meio, de normatização infraconstitucional que venha melhor
explicitar os seus efeitos jurídicos e os requisitos para sua publicidade,
a fim de gerar maior segurança jurídica para a comunidade e o poder
público, bem como evitar conflitos de interpretação sobre esse valioso
mecanismo de proteção ao patrimônio cultural.

Esse projeto objetiva suprir a lacuna até então existente a tal
respeito e fortalecer os instrumentos de proteção aos bens de valor
cultural existentes em Minas Gerais. Registre-se que no Estado do Rio
Grande do Sul, por exemplo, a Lei Estadual nº 10.116, de 1994, tratou
do inventário  como  instrumento de preservação do patrimônio
cultural - art. 40 -, disciplinando sucintamente seu regime jurídico, o
que robusteceu significadamente a preservação dos bens culturais
dessa unidade federativa. Portanto, solicito aos nobres pares desta
Casa a aprovação do projeto em tela.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Cultura para
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.699/2007
Declara de utilidade pública a Organização Batista 14 Bis, com sede

no Município de Santos Dumont.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Organização Batista 14

Bis, com sede no Município de Santos Dumont.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de outubro de 2007.
João Leite
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Justificação: A Organização Batista 14 Bis, com sede no Município
de Santos Dumont, é uma entidade civil sem fins lucrativos, fundada
em 2004, e que, desde então, vem lutando pela melhoria das
condições de vida da população, por meio de projetos sociais que
atendem às necessidades básicas das pessoas excluídas.

O reconhecimento da entidade como sendo de utilidade pública
fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado, trazendo melhorias
para toda a comunidade, pelo que conto com o apoio dos nobres
colegas para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.700/2007
Declara de utilidade pública o Movimento de Crianças e

Adolescentes - Movicat, com sede no Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Movimento de Crianças

e Adolescentes - Movicat, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de outubro de 2007.
Rosângela Reis
Justificação: O Movimento de Crianças e Adolescentes - Movicat é

uma entidade de natureza associativa, sem fins lucrativos,
beneficente, que desenvolve importante trabalho, amparado no
Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei Orgânica de
Assistência Social, com o objetivo de promover a integração social
das crianças, dos adolescentes e de suas famílias, realizando
atividades como formação de escolas de esportes, promovendo
oficinas teatrais, orientações sobre nutrição e noções de saúde. A
documentação apresentada confirma que 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,
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c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 1.701/2007

Declara de utilidade pública o Centro Comunitário Pró-
Desenvolvimento do Bairro Carlos Chagas, 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 Centro Comunitário

Pró-Desenvolvimento do Bairro Carlos Chagas, com sede no
Município de Juiz de Fora.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de outubro de 2007.
Sebastião Helvécio
Justificação: O Centro Comunitário Pró-Desenvolvimento do Bairro

Carlos Chagas, em pleno funcionamento desde 1982, é um grupo civil
de caráter privado, beneficente, sem fins lucrativos, sendo sua
diretoria composta por pessoas idôneas, com duração por tempo
indeterminado, com sede no Município de Juiz de Fora, na Rua Doutor
Alvino de Paula, 95, Bairro Carlos Chagas.

O referido Centro Comunitário tem por finalidade incentivar e
promover o progresso da comunidade que dá nome, exercendo
atividades sociais, recreativas, culturais, esportivas e beneficentes,
com o objetivo de realizar o bem-estar de sua população.

O Centro Comunitário supracitado, no desenvolvimento de suas
atividades, não remunera os membros de sua diretoria pelo exercício
específico de suas funções, não distribui lucros, vantagens ou
bonificações a dirigentes, associados ou mantenedores, sob nenhuma
forma.

O Centro Comunitário Pró-Desenvolvimento do Bairro Carlos
Chagas, apresenta os requisitos legais para ser declarado 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 do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.702/2007
Declara de utilidade pública o Centro Mineiro de Reabilitação
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Auditiva - Cemear, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Mineiro de

Reabilitação Auditiva - Cemear, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de outubro de 2007.
Wander Borges
Justificação: A Constituição da República e a Lei nº 8.742, de 1993,

definem a Assistência Social como uma política voltada para a
proteção da família, da gestante, da criança, do adolescente e do
idoso, o amparo das crianças e dos adolescentes carentes, a
integração no mercado de trabalho, a reabilitação e integração das
pessoas portadoras de deficiências. Configura-se como política não
contributiva, realizada por meio de um conjunto integrado de ações de
iniciativa pública e da sociedade e pauta-se nos princípios da
universidade da cobertura e do atendimento e da seletividade e
distributividade na prestação dos benefícios e serviços.

Refira-se, ainda, que a assistência social possui interface com
diversas políticas públicas, envolvendo, em seus processos tático-
operativos, ações de entidades públicas e privadas, que visem
contribuir para a redução dos altos graus de desigualdade social com
que o País convive.

Diante da necessidade de melhorar a qualidade de vida das pessoas
portadoras de deficiência, em 8/11/2005, foi constituído o Centro
Mineiro de Reabilitação Auditiva - Cemear -, pessoa jurídica de direito
privado, sem fins lucrativos, de natureza beneficente e de promoção
social, destinada à reabilitação e ao acompanhamento
fonoaudiológico de pessoas carentes.

A entidade apresenta as seguintes finalidades estatutárias: realizar
terapia fonoaudiológica de pessoas deficientes auditivas carentes;
habilitar e reabilitar as pessoas portadoras de deficiência auditiva;
prestar avaliação audiológica básica, promover atendimentos
otorrinolaringológicos e orientações psicológicas e psicopedagógicas
aos deficientes e seus familiares; prestar informações atinentes à
deficiência auditiva e seus tratamentos; acolher e encaminhar os
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portadores de deficiência auditiva e seus familiares para os centros de
protetização e implante coclear; planejar e desenvolver programas de
difusão de informações; estimular estudos, pesquisas, formas de
tratamento e eventos relativos à deficiência auditiva e ao implante
coclear; defender os interesses das pessoas portadoras de deficiência
auditiva e promover o voluntariado.

Como visto, o Centro Mineiro de Reabilitação Auditiva presta
relevantes serviços à comunidade, uma vez que desenvolve ações
que visam atender às crescentes demandas das pessoas em situação
de vulnerabilidade social e econômica, possuindo como propósito
contribuir para seu desenvolvimento humano e promover sua inclusão
social.

Hodiernamente, o Cemear presta atendimento fonoaudiológico e
psicológico a aproximadamente 67 portadores de deficiência auditiva.
O aludido tratamento visa capacitar as crianças com perda auditiva a
adquirir e desenvolver suas habilidades auditivas e de linguagem oral.
Ressalte-se, ainda, que a mencionada conduta terapêutica é
elaborada em consonância com o perfil e o comprometimento auditivo
de cada paciente, respeitando-se seus limites e buscando-se a
interação familiar e escolar.

Cumpridos todos os requisitos legais, contamos com o apoio desta
Casa para o reconhecimento do nobre trabalho desenvolvido por esse
Centro.

- 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 1.328/2007, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com a Sociedade Musical Santa
Cecília de Sabará pelo seu 226º aniversário. (- À Comissão de
Cultura.)

Nº 1.329/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Chefe da Polícia Civil com vistas a que envie
cópia do inquérito instaurado para apurar atos de violência praticados
pela Sargento PM Heloísa Maria Santos contra o Sr. Marcos Vinícius
Moreno Rodrigues, Chefe da Divisão de Registro de Veículos do
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Detran-MG, durante a vistoria do veículo dessa policial, no dia
10/10/2007.

Nº 1.330/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado ao Chefe da Polícia Civil pedido de informações
que menciona, relativas à 16ª Delegacia Distrital, em Belo Horizonte.

Nº 1.331/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado ao Diretor-Geral do Detran-MG pedido de
informações sobre a possível adulteração do chassi do Fiat Uno de
propriedade da Sargento PM Heloísa Maria Santos, quando da vistoria
do veículo em 10/10/2007, na qual a proprietária teria se desentendido
com a vistoriadora e agredido o Sr. Marcos Vinícius Moreno
Rodrigues, Chefe da Divisão de Registro de Veículos do Detran-MG.

Nº 1.332/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Delegado Regional de Viçosa com vistas a
que envie cópia dos inquéritos instaurados para apurar denúncia de
falsidade em exames de DNA para investigação de paternidade
realizados pelo Laboratório Labgene.

Nº 1.333/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Juiz do Juizado Especial Cível da Comarca
de Viçosa com vistas a que envie cópia das sentenças proferidas nos
processos instaurados para apurar denúncia de falsidade em exames
de DNA para investigação de paternidade realizados pelo Laboratório
Labgene. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

Nº 1.334/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Corregedor da PMMG com vistas a que
sejam tomadas providências quanto à apuração das agressões
praticadas pela Sargento PM Heloísa Maria Santos contra o Sr.
Marcos Vinícius Moreno Rodrigues, Chefe da Divisão de Registro de
Veículos do Detran-MG, durante vistoria do veículo da referida policial
no dia 10/10/2007. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.335/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Presidente do Incra com vistas a que seja
ampliado convênio com o Iter para realização dos levantamentos
antropológicos das comunidades remanescentes de quilombos,
agilizando, assim, a regularização e titulação de suas terras.

Nº 1.336/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
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seja encaminhada ao Secretário Especial de Políticas de Promoção
da Igualdade Racial cópia das notas taquigráficas da reunião realizada
por essa Comissão em 8/10/2007, na qual se discutiu a situação dos
quilombolas mineiros, para conhecimento e intervenção mais decisiva
dessa Secretaria.

Nº 1.337/2007, da Comissão de Transporte, em que solicita seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas à adequação
do projeto de pavimentação da BR-135, no trecho Itacarambi - Manga,
e posterior encaminhamento desse projeto ao DNIT, para que a obra
tenha prosseguimento.

Nº 1.338/2007, da Comissão de Transporte, em que solicita seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do DNIT com vistas a que sejam
instalados redutores de velocidade na BR-135, Município de Bocaiúva.

Nº 1.339/2007, da Comissão de Transporte, em que solicita seja
formulado apelo ao Superintendente Regional do DNIT com vistas a
que seja construída uma passarela no Km 533 da BR-381, Bairro
Raimundo Lara, no Município de Itaguara.

Nº 1.340/2007, da Comissão de Transporte, em que solicita seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que sejam
liberados recursos do Proaero para cercar o Aeroporto de Ouro Fino,
uma vez que a pista de pousos e decolagens já se encontra
concluída.

Nº 1.341/2007, da Comissão de Educação, em que solicita seja
formulado apelo ao Secretário de Educação com vistas a que sejam
nomeados os candidatos aprovados no concurso ainda vigente,
suprindo de forma satisfatória o quadro de Inspetores Escolares do
Estado.

Nº 1.342/2007, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulada manifestação de repúdio à atitude da Sra. Cristiane
Lima, Delegada de Polícia e Assessora na Secretaria de Defesa
Social, por seu tratamento ríspido e desrespeitoso contra Deputados
desta Casa, no dia 23/8/2007, no Município de Ponte Nova, bem como
por criar obstáculos para o trabalho de fiscalização desenvolvido pelo
Poder Legislativo, por meio da Comissão mencionada, e seja dada
ciência deste requerimento ao Secretário de Defesa Social e ao Chefe
da Polícia Civil.
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- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Deputada
Cecília Ferramenta, do Deputado Doutor Viana e outros, da Deputada
Ana Maria Resende e dos Deputados Alberto Pinto Coelho, João Leite
e Antônio Genaro e outros.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Transporte, de Segurança Pública, de Administração Pública, de
Educação, de Meio Ambiente, de Fiscalização Financeira e de
Turismo.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Hely Tarqüínio.

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, venho
a esta tribuna nesta tarde para prestar homenagem aos médicos, em
razão do Dia dos Médicos, que se comemora no dia 18 de outubro.

Antes, porém, gostaríamos de fazer referência, já que estamos
falando sobre os médicos, ao primeiro médico que o mundo
conheceu, do ponto de vista da categoria, que foi Hipócrates, nascido
na ilha de Cós, na Grécia. Ele passou a ser considerado o Pai da
Medicina por ter fundado e criado a ciência médica.

Ao lembrarmo-nos de Hipócrates, pensamos que há toda uma
descrição histórica de sua atuação. Sintetizando toda a medicina,
ficou a palavra “ética”, uma herança do Pai da Medicina.

A palavra “ética” tem sua semântica às vezes muito mal usada na
política ou em outras ciências, no dia-a-dia, e pertence na sua origem
ao Pai da Medicina, que foi Hipócrates. O significado de ética está
condizente, conjugado com o conceito de médico. Médico é aquele
que diagnostica e conduz o tratamento do paciente; é aquele que trata
da saúde do outro ou que trata da doença. Quando se fala de saúde,
trata-se da prevenção, mas, quando se trata da doença, já é um
pouco tardio. Quando se fala de cuidado, a palavra “cuidado” está
intimamente ligada à palavra ética. E essa palavra significa um
princípio, não uma regra. Ética significa, sobretudo, cuidado com o
outro, estendendo a sua semântica quando não é apenas para a
doença, mas para a existência, para a vida em sociedade. A palavra
“ética” tem o significado para o cuidado com uma pessoa, mas
também tem um significado coletivo. Então é muito importante se falar
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de ética.
Ao se estudar bastante a ética, chegamos também aos princípios

ensinados por Cristo, e aí se confunde com todas as religiões. Ética
significa amor. A profissão médica está intimamente ligada à prática
do amor, que envolve a prática da compreensão e da existência do
ser humano, que vem coincidir com a palavra saúde.

A saúde é um estado de bem-estar físico, mental e social. Quando
se fala em social, temos de tratar do núcleo e da unidade do social, a
família; e, quando se fala de família, fala-se de afetividade. Esta talvez
seja a faculdade mental que mais sofre influxos ou transtornos nas
doenças, porque as psicoses atingem principalmente a afetividade,
que está ligada, sobretudo, ao princípio “amai-vos uns aos outros”, no
qual se sintetiza o amor.

Vocês estão percebendo como é profunda a medicina. Ela trata o
ser humano em suas diversas dimensões: física, mental e social. E vai
mais longe, meu caro Deputado João Leite, quando se fala na
transcendência. A medicina traz também um bem-estar para aquele
que pode transcender. Quando se fala de transcendência, fala-se de
cristianismo, fala-se na transmutação do espírito ou da alma. E fala-se
também da cultura.

Há essas cinco vertentes no conceito de saúde, onde o profissional
da saúde que queremos homenagear aqui, nesta tarde, é o médico.
Este que deve ter o cuidado integrado, multidimensional com o ser
humano numa sociedade que, por intermédio de Hipócrates, há 370
anos antes de Cristo, atravessou o tempo e permaneceu com o seu
conceito de ética, buscando sobretudo o amor, o conforto, a
prevenção e a cura das doenças em um mundo, hoje, organizado
dentro do espírito democrático; em uma sociedade organizada, ele se
coloca também como responsável. Então gostaríamos de prestar uma
homenagem a esses heróis conhecidos, e às vezes anônimos, que
prestam o seu serviço de forma denodada, atendendo à vocação, ao
chamamento, com responsabilidade, porque a vida do médico é para
ele também uma vida pessoal, para a sua família, mas também uma
vida coletiva, onde ele ocupa um lugar de destaque. Mas nem sempre
ele tem condições de trabalhar adequadamente, pois lhe faltam
condições adequadas de trabalho.
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Voltaremos a abordar essa falta de condições durante nossa fala.
Homenageamos aqui todos os médicos de Minas Gerais por sua

resistência, seu denodo, sua vocação. Fica nossa homenagem à
Associação Médica de Minas Gerais, ao Conselho Regional de
Medicina, ao Sindicato dos Médicos, ao Conselho Federal de
Medicina e a todo o segmento médico. Gostaria de relatar as
dificuldades que encontramos para trabalhar.

Muitas vezes nossa seguridade social, fraca e vulnerável, traz
conseqüências desastrosas para a medicina. Foram assassinados
três médicos no Estado de Minas Gerais, sendo dois peritos. A
previdência não tem um funcionamento adequado, e o médico passa
a ser o pára-choque do sistema de saúde, no que tange às perícias. O
sistema é fragilizado, nunca tem dinheiro para bancar os benefícios do
povo. E isso ocorre em todos os governos. Em que pese o esforço do
Governador Aécio Neves para melhorar a saúde no Estado de Minas
Gerais, ela ainda é muito débil, fraca. As verbas destinadas ao setor,
principalmente pelo governo federal, são muito escassas.

Todos têm conhecimento da Emenda nº 29, que obriga o Estado a
aplicar 12% na saúde, e o Município, 15%. Mas todos os Municípios
estão gastando mais de 15%, porque os Prefeitos sentem o problema
na carne diuturnamente. O governo federal tem faltado
continuamente. E o do Lula tem sido pior, porque negocia no
momento uma falsa moeda de troca na hora de aprovar a CPMF no
Congresso e no Senado. Os jornais de hoje mostram que apenas 29
Senadores votam com o governo. Quanto ao restante, haverá
negociação num balcão de negócios, que transformou não apenas a
Câmara dos Deputados, como também o Senado. Isso é muito triste,
porque a CPMF foi criada por Adib Jatene, que peregrinou de
ministério em ministério, com pires na mão, e conseguiu aprovar essa
contribuição, que hoje é moeda de troca do governo federal - cerca de
R$40.000.000.000,00, valor que não é destinado à saúde.

Fizemos um levantamento e verificamos que foram gastos com o
setor somente 16% do total arrecadado. E a emenda estabelece o
crescimento do PIB do ano anterior em relação a 73%, que é
obrigação do governo federal. Tudo foi centralizado, como a tributação
de impostos. O governo gerencia tudo, ele é o Zaqueu, da Bíblia, viu
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João Leite? Aquele Zaqueu que cobrava imposto, mas, um dia, Deus
apareceu e inspirou-lhe a perceber o pecado mortal que estava
cometendo. E assim tem sido com o Lula. Quem sabe ele se
convença e perceba que tem de gastar mais com a saúde?

Portanto gostaria de falar das dificuldades enfrentadas pela classe
médica para atuar. Ela é mal remunerada em todos os Estados, sem
exceção. Que me perdoem os servidores militares, porque seu
trabalho é de segurança, vida e saúde, mas o do médico também. O
salário líquido inicial de um médico, que é o alicerce, o pilar do
sistema, é menor que R$1.000,00.

Para piorar, o sistema de saúde é um modelo fraco, totalmente
vulnerável e sem consistência, apesar de ter melhorado com a
atuação dos Deputados desta Casa junto ao Governador.

A Comissão de Saúde desta Casa tem buscado, cada vez mais,
recursos e tentado fazer acordo com o governo. O Secretário de
Saúde também tem envidado esforços e desenhado todo um cenário
de atendimento para Minas Gerais.

Entusiasmamo-nos com a fala, mas, quando fazemos o diagnóstico
“in loco”, é o contraditório que fala mais alto. A expectativa de vida da
sociedade brasileira está aumentando, mas também pudera, porque já
faz quantos anos que as mudanças tecnológicas de última geração
estão acontecendo? Estou-me referindo à justiça social, com
igualdade de oportunidades. O SUS é o inferno de Dante, da maneira
como está, ou melhor, da maneira como anda o tamanho de sua fila.

O Deputado João Leite (em aparte) - Não quero tomar o seu tempo,
mas não poderia deixar de saudá-lo nessa tribuna, que está marcada
pela sua presença e contribuições permanentes para com o Estado de
Minas Gerais. Suas reflexões são sempre tão importantes para o
nosso Estado, como essa que V. Exa. nos traz nesta tarde, com todo
o seu conhecimento e com a sua folha de serviços prestados ao povo
de Minas Gerais, como Deputado e como médico amigo do povo de
Minas Gerais que é.

Em sua pessoa, meu amigo Hely Tarqüínio, gostaria de saudar
todos os médicos, que, como V. Exa., têm compromisso para com
essa população. O seu trabalho é um trabalho missionário, que todos
nós admiramos e que a população de Minas Gerais reconhece,
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trazendo-o tantas vezes a esta Casa para representá-la. Nada é
capaz de impedir o seu atendimento permanente a essa população.
Parabéns a todos os médicos, na figura do Dr. Hely, um médico tão
amado e querido.

O Deputado Hely Tarqüínio - Muito obrigado, grande Deputado João
Leite. Concedo aparte ao Deputado Getúlio Neiva, nosso companheiro
do Norte.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Apenas para cumprimentá-
lo, Deputado Hely Tarqüínio, nosso Deputado tão simpático, agradável
e vibrante nesta Casa, e corroborar o depoimento de V. Exa.

Temos avaliado algo interessante, pois, à guisa de socializar a
medicina, socializou-se o médico, nivelando-o por baixo e tratando-o
como um reles servidor, que tem de, obrigatoriamente, prestar
serviços após seis anos de estudos e mais dois de residência. O
médico é o profissional que mais estuda e se prepara, uma vez que,
de tempos em tempos, ele tem de fazer uma reciclagem, já que a
modernidade, a cada dia, apresenta novidades para o ramo médico.
Para cuidar bem da vida humana é preciso que ele estude sempre,
permanentemente.

Gostaria de cumprimentá-lo pela lembrança de hoje e dizer que V.
Exa. nos honra não só como médico, mas também como
companheiro.

O Deputado Hely Tarqüínio - Muito obrigado. Continuando, gostaria
de dizer que o modelo do SUS está sendo imitado por quem promove
a saúde suplementar, que são os convênios. Existe uma agência de
saúde suplementar que está copiando o modelo do SUS, para que o
médico possa trabalhar, mas trabalhar em péssimas condições,
porque as tabelas dos convênios hoje estão muito distantes da
qualidade dos serviços prestados, ou seja, do conteúdo do serviço
que o médico presta ao sistema. Cada vez mais é deprimente a
proposta de pagamento ao médico, visto que um médico cirurgião,
pelo SUS, ganha R$60,00 para operar uma vesícula e R$30,00 para
operar um apêndice depois de ter sido feito o diagnóstico, que tem de
ser bem feito.

Desejamos para o paciente o mesmo que desejaríamos para nossa
mãe. Esse é o paradigma, é o exemplo que devemos comparar. Como
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o médico vai trabalhar dessa forma, exaustivamente?
A Agência Nacional de Saúde Suplementar está imitando o SUS e

está prestigiando sempre o capital e o empresário. E ficamos aqui, da
tribuna, preocupados com a justiça social, isto é, oportunidades iguais
para todos. Quando qualquer médico trata do paciente, deseja o
melhor para ele. Sou cirurgião, mas gostaria de não operar ninguém.
Mas sabemos que é compulsório, as imperfeições fazem parte da
vida, da finitude do ser humano. E, quando os transtornos no corpo
aparecem, devemos fazer as correções. O diagnóstico que fazemos é
santo, para curar, e não para ganhar dinheiro.

Reafirmo, mais uma vez, do fundo da alma, minha homenagem a
todos os médicos de Minas Gerais e aos colegas Deputados que, por
sua atividade médica e sua atuação no contexto social, chegaram a
esta Casa. Chegaram aqui dez médicos, fazendo mais de 10% de
presença nesta Casa. A eles a nossa homenagem, e a toda classe
médica e a todos os que fizeram a história da medicina - Hipócrates,
Galeno, anatomistas como Leonardo da Vinci, que contribui com seus
desenhos e pinturas, e André Vesalius. No tempo do Império Romano
não era permitido dissecar cadáveres, mas podiam colocar um leão na
arena para comer gente. André Vesalius retirava cadáveres dos
sepulcros e os dissecava, fazendo o primeiro livro de anatomia
humana. Galeno foi médico antes dele, tinha verdade, mas dissecava
símios. Ele foi o primeiro a descrever inflamação, que até hoje é
caracterizada pelos quatro sinais cardeais - e dá para fazer poesia:
rubor, calor, tumor e dor. Nossa homenagem a Galeno e André
Vesalius, esse belga que se especializou em Roma. Quando o aluno
de anatomia leu a descrição da anatomia da “bacia” no seu livro, disse
ao professor: “Galeno não errou, a anatomia é que mudou”. Então, o
problema era aquele do leão na arena, onde Galeno pegava os
cadáveres despedaçados nos túmulos e fazia a descrição da
anatomia verdadeira do ser humano.

Assim foi a evolução da medicina. Assim foi com Pasteur, pois hoje
todos tomam leite pasteurizado; assim foi com Jenner, que inventou a
vacina em um primeiro momento; assim foi com muitos outros. A
todos eles, representados por nós, em Minas Gerais, nossa grande
homenagem e nosso grande reconhecimento.
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Vamos lutar todos juntos para que o governo enxergue melhor a
profissão médica e melhore a saúde do povo. Se não melhorar a
situação do médico, dificilmente a saúde do povo poderá melhorar.
Muito obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, público presente, caros telespectadores da TV
Assembléia. Gostaria de iniciar meu pronunciamento recuperando
parte do discurso do nobre Deputado Hely Tarqüínio. Ele inicia falando
da ética e explorando a etimologia da palavra, trazendo-nos
informações e considerações preciosas.

Gostaria de falar de uma abordagem da ética que vem ganhando
corpo no mundo atual, que faz divisa com diversas áreas do
conhecimento e que também tem relação direta com a etimologia da
palavra.

Como sabemos, a palavra “ética” deriva diretamente de uma palavra
grega, “ethos”, que quer dizer “a morada humana”, aquele espaço que
usamos individualmente para construir as nossas relações mais
íntimas e diretas, as relações que sustentam a nossa vida; aquele
espaço de conforto e segurança que intimamente está relacionado
com a nossa casa.

Mas hoje a ética vem ganhando uma amplitude que faz com que
nossa morada não seja exclusivamente a nossa casa, o nosso bairro,
a nossa cidade, o nosso Estado ou mesmo o nosso país, remetendo-
nos a uma visão da morada humana como sendo o nosso planeta e
fazendo-nos pensar no planeta com sua diversidade, com sua
intrincada biodiversidade e todas as relações que sustentam a
possibilidade da vida. Isso nos traz a necessidade de incluir em nossa
reflexão, para lidar com as questões cotidianas e práticas que
invariavelmente ocupam-nos no Parlamento, essa visão maior e mais
ampla de uma ética que nos remete, nas questões econômicas, para
a sustentabilidade; nas questões psicológicas e psíquicas, para a
necessidade de recuperarmos a integridade da alma humana e do seu
comportamento, atitudes e posicionamentos no dia-a-dia; e, nas
questões da espiritualidade, para uma espiritualidade fecunda. É isso
o que se percebe nessas visões amplas, que percebem o planeta
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Terra como um todo, como a morada humana, que reclama cuidado e
atenção e está como que pedindo socorro para que consigamos
equacionar e relacionar as dimensões global e local.

Essa ética do cuidado, Deputado Hely Tarqüínio, certamente tem a
ver com a saúde. Assim, quero dizer que também precisamos ampliar
a nossa visão de saúde em nossa sociedade e nas nossas
comunidades, com a saúde preventiva. Sabemos que o sistema de
saúde cuida muito mais da doença do que da saúde - e isso não é um
problema do governo federal, dos governos estaduais ou dos
governos municipais; o conceito do sistema de saúde é que precisa
ser repensado e reelaborado.

Voltando do global, do planetário, para as questões locais, queria
remeter-me neste instante à minha querida cidade natal, Paracatu,
que no próximo dia 20 completará 209 anos. Há uma controvérsia
quanto à idade efetiva da nossa querida cidade de Paracatu: a idade
de 209 anos é considerada a partir da implantação da antiga Câmara
Municipal de Paracatu, mas a ocupação e o povoamento de Paracatu
deram-se efetivamente muito antes disso. Tanto é que a nossa cidade
tem ainda um patrimônio histórico considerável, que faz com que
ganhe um ar de cidade histórica mineira, com um barroco muito
singelo, é verdade, mas presente no interior de Minas Gerais, nessas
cidades que, como Paracatu, participaram do Ciclo do Ouro.

Mas, nos 209 anos de Paracatu, gostaríamos de fazer referência ao
belo trabalho desenvolvido pelo nosso Prefeito Municipal, o
Vasquinho.

Vasco Praça Filho é um Prefeito jovem, dinâmico e competente e
vem trabalhando muito não só para resgatar a auto-estima do povo de
Paracatu, mas também para que os valores maiores - cooperação,
amizade e acolhimento - da nossa comunidade possam fazer com que
o desenvolvimento seja impulsionado por esse ar de fraternidade e
cooperação que marca o povo e a cidade de Paracatu.

Gostaria também de fazer menção a um contexto que hoje está
muito presente em Paracatu: a recuperação da cidade como centro de
excelência em educação e cultura. Paracatu foi conhecida, no tempo
do Ciclo do Ouro - e essa menção ainda está muito presente na
historiografia mineira - como a Atenas mineira, em razão da presença
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de educandários de grande relevância em Minas Gerais.
Paracatu hoje novamente se insere, com muito vigor, no campo das

artes, da educação e da cultura. Portanto, gostaria de mencionar as
faculdades ali instaladas: a Atenas, as Faculdades Integradas do
Noroeste de Minas - Finom -, que estão caminhando decididamente
para transformar-se em centro universitário já no ano que vem,
apontando para a Universidade do Noroeste de Minas, e também a
Faculdade Tecsoma, com vários cursos já implantados.

E agora, todo esse esforço será coroado com a chegada do Cefet
em Paracatu. A inauguração das instalações do Cefet em Paracatu
está prevista para agosto do ano que vem, com a presença do
Presidente Lula.

O Cefet se iniciará com dois cursos técnicos. Na próxima segunda-
feira, dia 22, realizaremos uma audiência para, junto com a
comunidade, refletir sobre a vocação da cidade e da região, com o
objetivo de definir os dois cursos técnicos que inaugurarão o Cefet-
Paracatu.

Discutiremos também com a comunidade uma decisão já construída
junto ao Cefet-Uberaba, que implantará o Cefet-Paracatu, para que o
curso superior, a ser inaugurado no ano que vem, seja o de
Agronomia, um desejo antigo da comunidade de Paracatu e da região
Noroeste. Esperamos um curso superior público, de qualidade,
sintonizado com a vocação maior da nossa região, que é a
agropecuária.

Portanto, trata-se de uma excelente notícia para a nossa região e
para nossa cidade. O Cefet vem trazer, além dos cursos técnicos do
Ensino Médio, os cursos superiores de tecnologia, que se iniciará pelo
curso de Agronomia.

Gostaríamos de convidar toda a comunidade regional para participar
dos eventos que estão no contexto dos 209 anos de Paracatu. Não
citarei toda a programação, apenas a principal. No dia 16 de outubro,
ontem, aconteceu no salão da Associação Comercial Industrial de
Paracatu a entrega dos diplomas do Projeto Crescer, que foi
desenvolvido pela Prefeitura e contou com ampla parceria do setor
comercial e industrial de Paracatu. Esse projeto ofereceu cursos
técnicos de formação de mão-de-obra para os setores da sociedade
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em que há vagas para mão-de-obra qualificada. Mais de 600 alunos
foram diplomados em várias áreas; portanto, houve a oferta dessa
mão-de-obra para as vagas existentes em diversos setores lá em
Paracatu.

Hoje, às 19 horas, será inaugurado o Centro de Saúde da Mulher e
da Criança, reivindicação antiga da cidade, um grande esforço do
nosso Prefeito e de toda a administração de Paracatu. Amanhã, às
18h30min, será a inauguração das obras de asfaltamento no Bairro
Prado, e, às 20 horas, teremos a apresentação e lançamento do
Projeto de Educação Patrimonial, um trabalho reivindicado para ajudar
efetivamente a preservar o patrimônio histórico de Paracatu. No dia
19, às 20 horas, na Casa da Cultura, faremos a entrega da Comenda
Afonso Arinos ao Ministro do STF, filho de Paracatu, eminente
Joaquim Barbosa, que ganhou projeção nacional nos últimos dias,
pois foi o principal responsável pela condução do inquérito do
“mensalão”. No dia 19, às 20 horas, teremos a apresentação dos
destaques do ano do jornal “Noroeste de Minas”, na sede da
maçonaria, à Rua da Abadia. No dia 20, aniversário da cidade,
teremos um grande desfile cívico-escolar em comemoração dos 209
anos de Paracatu. No dia 25, será inaugurada a reforma da praça
onde está a Matriz de Santo Antônio, um dos grandes monumentos da
nossa cidade. No dia 26, compondo esse esforço de projeção cultural
de Paracatu, será a inauguração do Espaço Cultural Maria de Melo
Franco Macedo, com exposição da artista plástica Coraci Neiva, na
Câmara Municipal de Paracatu.

Queremos saudar toda a comunidade de Paracatu, na pessoa do
nosso querido Prefeito Vasquinho, por tudo que vem construindo para
melhorar a qualidade de vida do povo de Paracatu.

Assim como haverá audiência pública no dia 22, para a escolha dos
cursos técnicos dos ensinos médio e superior, no dia 23, às 14 horas,
será realizada uma audiência pública similar em Arinos, Noroeste de
Minas, na Câmara Municipal, à Rua Prof. Benevides, 76.
Aproveitamos para convidar toda a comunidade do Vale do Rio
Urucuia para participar desse processo de seleção, escolha e
orientação para a implantação do Cefet Arinos, que vem responder a
um reclamo antigo da nossa região. Os Cefets de Arinos e de
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Paracatu vêm para oferecer mão-de-obra qualificada, imprescindível
para promover o desenvolvimento sustentável da Bacia do Rio
Paracatu, por meio do Cefet Paracatu, e da Bacia do Rio Urucuia, por
meio do Cefet Arinos.

Queremos, Sr. Presidente, agradecer, mais uma vez, a oportunidade
de fazermos estas considerações, reforçando o convite a todos os
interessados, os dos setores produtivos, os do setor educacional e os
das organizações classistas dos Vales do Paracatu e do Urucuia, para
participar e nos ajudar a construir esta conquista memorável: a dos
dois Cefets para a região Noroeste de Minas. Muito obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente em exercício, Deputado
Doutor Viana, companheiro que tem conduzido tão bem a Assembléia
Legislativa, queremos cumprimentar os Deputados e as Deputadas, a
TV Assembléia, o público que nos acompanha e a comunidade de
Minas Gerais. Aproveito a oportunidade para parabenizar o Deputado
Almir Paraca por seu pronunciamento e pela vitória de se ter, em
Paracatu e Arinos, já no próximo ano, dois centros federais de
educação profissionalizante, dois Cefets. Quero dizer-lhe que, em
2009, teremos, em Governador Valadares, Almenara, Araçuaí,
Pirapora e outros Municípios, os 12 Cefets que o governo Lula, por
meio do Ministério da Educação, implantará em Minas Gerais, dando
ênfase ao ensino profissionalizante e garantindo oportunidades para
nossa juventude.

Hoje, gostaria de partilhar com nossas Deputadas, com a bancada
feminina - Deputadas Ana Maria Resende, Cecília Ferramenta,
Gláucia Brandão, Maria Lúcia Mendonça e Rosângela Reis - e com as
demais mulheres e homens de Minas Gerais a comemoração de um
ano de vigência da Lei Maria da Penha, que veio para reverter uma
triste realidade brasileira, que é o descaso com a violência doméstica.

Estamos aqui para convocar o governo estadual, a Assembléia
Legislativa, o Judiciário, Prefeitos, Prefeitas, Vereadores, Vereadoras
e a sociedade para juntos desenvolvermos ações para alterar esse
quadro dramático que vivemos, pois o combate à violência contra as
mulheres é uma responsabilidade de todos nós, de todas as
sociedades e de todos os governos.
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As pesquisas comprovam que, a cada 4 segundos, uma mulher é
espancada no Brasil. Sem contar aquelas que sofrem em silêncio por
medo e, muitas vezes, até vergonha de denunciar seu agressor ou
mesmo o tipo de violência sofrida. Essa é uma questão de direitos
humanos. E esse crime é o mais praticado e o menos punido no País.

Foram muitos anos de luta dos movimentos feministas e de
mulheres para que o Estado brasileiro pudesse enxergar a violência
doméstica e familiar contra a mulher. Era uma luta invisível, e as
políticas públicas, muito tímidas para reverter esse quadro. Frases
que escutamos até hoje, como “quem ama não mata”, “em briga de
marido e mulher, vamos meter a colher!” e “sua vida recomeça
quando a violência termina”, pautaram campanhas que trouxeram a
público esse tema, fazendo com que ele deixasse de ser assunto para
ser resolvido entre as quatro paredes do lar e se traduzisse em um
debate para a sociedade, visando à implementação de políticas
públicas no País.

A Lei Maria da Penha entrou em vigor em 22/9/2006 e tem
estabelecido mudanças na tipificação dos crimes de violência contra a
mulher, nos procedimentos judiciais e nos da autoridade policial. Ela
leva o nome de Maria da Penha, Deputada Rosângela Reis, em
homenagem a uma mulher que protagonizou um caso simbólico de
violência doméstica e familiar. Em 1983, por duas vezes, seu
companheiro tentou assassiná-la - na primeira vez, com arma de fogo
e, na segunda, por eletrocussão e afogamento. As tentativas de
homicídio resultaram em lesões irreversíveis, como paraplegia e
outras seqüelas.

Maria da Penha transformou sua dor em luta, sua tragédia em
solidariedade. À sua luta e à de tantas outras devemos os avanços
que pudemos obter nestes últimos 20 anos. A Lei Maria da Penha
excluiu a violência doméstica do âmbito da Lei dos Juizados
Especiais, proibiu a pena de multa e entrega de cestas básicas e criou
os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Ela
altera o Código Penal e possibilita que agressores sejam presos em
flagrante ou tenham sua prisão preventiva decretada quando
ameaçarem a integridade física da mulher. Prevê, ainda, inéditas
medidas de proteção para a mulher que corre risco de vida, como o
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afastamento do agressor do domicílio e a proibição de que se
aproxime fisicamente da mulher agredida e dos filhos. Ela trouxe
medidas de proteção, passando a tratar a violência física, psicológica,
sexual, patrimonial ou moral praticada no âmbito da família ou de
qualquer relação íntima de afeto como violência doméstica.

Ao ocorrer a denúncia, a autoridade policial deve encaminhar à
Justiça o pedido de providências formulado pela vítima em 48 horas.
Basta o registro da ocorrência para a adoção de medidas de proteção.

As inovações da lei também estabelecem que a mulher deve ser
acompanhada por advogado ou defensor, todos capacitados para
garantir-lhe a segurança de que não desfruta, muitas vezes, até no
próprio lar. Por isso é tão importante a nossa bancada feminina, o
Juizado Especial de Violência Doméstica. É por isso que estamos
lutando para que sua implantação aconteça em Belo Horizonte e em
grande parte dos Municípios de Minas Gerais.

O problema da lei é que não foi fixado prazo para instalação desses
juizados e houve deslocamento da competência dos juizados
especiais para as varas criminais. Quando não existe o juizado, as
vítimas de violência doméstica utilizam as varas de crimes comuns e
podem sofrer com a demora na resolução do caso. Essa é uma
alteração que precisamos fazer na legislação. Mas isso será superado
se implantarmos nos Municípios os Juizados Especiais de Violência
Doméstica.

É necessário conscientizar o Judiciário, principalmente os Judiciários
Estaduais, quanto à importância da criação das varas de violência
doméstica para que a Lei Maria da Penha seja cumprida em Minas
Gerais. A ação da Justiça tem de ser rápida para separar vítima e
agressor, pois, nesse caso, não é possível esperar o tempo que leva
um processo nas varas comuns.

Em Minas, a bancada feminina, as entidades dos movimentos
feminista e social, a Coordenadoria Estadual da Mulher, o Conselho
Estadual de Mulheres e muitos outros vêm-se reunindo com o Tribunal
de Justiça para sensibilizar, para que tenhamos os nossos juizados
especiais.

Estivemos, com todas essas representações, reunidos com o
Desembargador Orlando Adão de Carvalho para que possamos ter
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em Minas Gerais os nossos juizados especiais e assim avançarmos
no combate à violência.

Mais uma vez, falo em nome de toda a bancada feminina, que,
tenho certeza, soma-se a nós numa unidade para garantir essa luta.

A Deputada Rosângela Reis (em aparte) - Deputada Elisa Costa,
obrigada pelo aparte. Não posso ouvir a sua fala tão grandiosa em
prol das mulheres, das políticas públicas das mulheres sem vir aqui
pedir um aparte a V. Exa. Quero parabenizá-la por essa luta, que é,
realmente, da bancada feminina da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais. Reunimo-nos no início do mandato e selamos um
pacto para que pudéssemos avançar nas políticas públicas em prol
das mulheres.

É de fundamental importância que realmente voltemos a esse
assunto, que não pode ser lembrado apenas nos dias 8 de março e 25
de novembro, Dia Nacional da Não-Violência contra a Mulher. Temos
que lembrar neste Parlamento, sempre, os problemas que as
mulheres enfrentam em seus lares, a pressão, a coação psicológica,
as brigas e os tapas. Não podemos deixar de manifestar-nos.

Em Uberlândia tivemos oportunidade de conhecer a Maria da
Penha, uma mulher maravilhosa, e de aprofundar-nos na Lei Maria da
Penha. Precisamos continuar buscando formas de dar continuação à
nossa luta pela instalação da vara especial de políticas públicas para
a mulher não só em Belo Horizonte, mas também nos Municípios
pólos e em seguida nos outros. Quem sabe, no próximo ano,
possamos festejar o dia 8 de março com a instalação dessa vara
especial em defesa das mulheres. Muito obrigada.

A Deputada Elisa Costa - Obrigada pelo aparte, Deputada
Rosângela Reis. Queria também aqui destacar, Deputado Carlin
Moura, a luta da nossa Deputada Federal Jô Moraes e de toda sua
equipe ao longo de muitos anos. Uma das emendas apresentadas no
ano passado ao projeto de organização judiciária foi da Deputada
Federal Jô Moraes, que queremos destacar como uma pessoa
sempre lembrada por nós, não só pelo carinho, por ser uma mulher
guerreira, mas também pela causa que historicamente defendeu na
Assembléia e na vida, em Minas Gerais e no Brasil, como Deputada
Federal.
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Queria ressaltar que, muito recentemente, a Ministra Nilcéia Freire,
em artigo publicado na imprensa brasileira, fez um balanço da Lei
Maria da Penha. Também o Presidente Lula, de uma maneira muito
feliz, anunciou na Conferência Nacional das Políticas Públicas para as
Mulheres um recurso da ordem de R$1.000.000.000,00 nos próximos
três anos de governo para a implementação de políticas. Esse recurso
de R$1.000.000.000,00 será somente para políticas de combate à
violência contra a mulher no País, nos Estados e nos Municípios. Isso,
de fato, é um avanço na luta da mulher pela implementação de
políticas públicas, nos conselhos e por uma política no Estado de
Minas Gerais.

Queria, então, registrar aqui que esse recurso será destinado, entre
várias ações, à construção, à reforma e ao reaparelhamento de mais
de 700 serviços especializados no atendimento à mulher, como
delegacias e defensorias, capacitação de 50 mil policiais e 120 mil
profissionais da educação, além de campanhas educativas, culturais e
de prevenção, no combate à violência no País e em todos os
Municípios.

Quero deixar aqui mais uma vez um apelo para que em Minas
Gerais haja mais recursos no Orçamento de 2008 para as políticas de
prevenção à violência e para as políticas públicas destinadas às
mulheres. Faço um apelo público em nome da nossa bancada
feminina, em nome de toda a Assembléia porque tenho certeza de
que os Deputados fazem coro junto a nós para que o Presidente do
Tribunal de Justiça, Desembargador Orlando Adão Carvalho, sensível
como é a essa causa, implante, o mais rápido possível, em Minas
Gerais, o Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar,
começando por Belo Horizonte, mas espalhando-se para as cidades-
pólo e para grande parte dos Municípios que têm um alto índice de
violência doméstica e contra a mulher em Minas Gerais.

Acredito que a união de todas as forças, o esforço de todas as
esferas de governo e, principalmente, a sensibilização da sociedade
nos ajudarão a reduzir todo tipo de violência contra a nossa juventude,
contra os nossos negros e negras, e, especialmente, contra as nossas
mulheres. Que as mulheres tenham mais coragem de denunciar essa
violência, porque isso contribuirá efetivamente para sua minimização,
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contra a impunidade, para termos, de fato, uma sociedade mais livre,
igualitária e democrática, sem preconceitos e violência. Muito
obrigada.
* - Sem revisão da oradora.

- O Sr. Presidente (Deputado Bráulio Braz) - Com a palavra, o
Deputado Doutor Viana.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados, imprensa, funcionários da Casa, pessoal que nos assiste
das galerias e pela TV Assembléia, minha primeira questão é em
relação ao processo da instalação de uma indústria, em Jeceaba, pela
Vallourec & Mannesmann. Na semana passada, denunciamos,
falamos e cobramos aqui mais agilidade por parte da Secretaria de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável na análise e liberação
dos licenciamentos. Houve realmente um entendimento da Secretaria
e do Copam. É importante e é papel do parlamentar trazer as
dificuldades e as necessidades dos grupos de empreendedores ao
conhecimento da população, da sociedade e das autoridades
competentes. Não cabe à Assembléia executar, mas cabe a nós,
Deputados, alertar o Executivo para o cumprimento do seu papel.
Para nossa alegria, a Semad e o Copam estão viabilizando, com mais
agilidade, os licenciamentos para os procedimentos iniciais da
instalação dessa mineração em Jeceaba. Um projeto de
US$1.000.000.000,00 da Vallourec & Mannesmann, que investirá na
região de Jeceaba, o que será a redenção, com toda a segurança
ambiental. É nosso papel, e vamos fiscalizar isso; é papel da Frente
Parlamentar de Defesa e de Amparo ao Meio Ambiente. Gostaria de
dizer aos empreendedores das minerações que acompanharemos
todo o desenrolar desse processo.

Também quero falar da nossa alegria pelo Governador ter
sancionado um projeto de lei deste Deputado, votado por unanimidade
nesta Casa. Chamo a atenção das empresas mineradoras
principalmente, mas também de todas aquelas que têm
empreendimentos de risco para a sociedade, para que as auditorias
sejam feitas num prazo mais curto, diminuindo o risco de acidentes ou
incidentes, como os de Miraí, de Macacos e de tantos outros em que,
por fazerem auditoria num espaço de tempo alongado, às vezes, o
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risco acontecia, colocando os moradores em situação difícil, alguns
até com perda de suas vidas.

Estamos presidindo a Frente Parlamentar da Mineração em Minas
Gerais, e não apenas para defender o interesse das mineradoras, mas
também da sociedade. E, se necessário, estar contra a ação, se essa
for errada ou cometida de maneira que haja necessidade de correção,
para segurança da população, da comunidade, e para
desenvolvimento do nosso Estado e das regiões das cidades de
Minas Gerais.

Então fica aí essa ponderação e o elogio. Com esse despertar e o
nosso chamamento da tribuna, vimos acontecer. Agradecemos à
Secretaria, ao Dr. Ilmar Bastos e a toda a sua equipe que está
agilizando os processos. Minas Gerais não pode perder esse
investimento nem o desenvolvimento para Jeceaba e o seu entorno.

Em segundo lugar, voltarei a falar sobre um assunto abordado, na
manhã de hoje, pelo Deputado Carlos Pimenta e outros, em relação à
fábrica de biodiesel que está sendo construída em Montes Claros, no
Norte de Minas, na nossa região do Centro-Norte. Tenho um certo
temor pela maneira como as coisas estão acontecendo com a
construção dessa fábrica de biodiesel na região de Montes Claros.
Estão sendo investidos R$75.000.000,00 do governo federal na
construção dessa fábrica de biodiesel.

Lembro-me de que uma semelhança não muito agradável aconteceu
na região, na minha querida cidade de Curvelo, onde residimos e
prestamos serviços como médico e homem público. Na década de 80,
ocorreu a mesma coisa. A mesma empresa - a Petrobras - construiu
uma fábrica para álcool especial originado da mandioca. Só que não
havia matéria-prima. Isso também está ocorrendo em Montes Claros.
Está sendo erguida uma fábrica, e a previsão é que seja inaugurada
no final do ano. Todavia não há matéria-prima para ela. Isso nos
preocupa. Afinal o que aconteceu em Curvelo? A fábrica da Petrobras
seria a redenção de Curvelo se tivesse sido feita dentro de um
rigoroso e correto planejamento. Mas isso não aconteceu. Não havia
matéria-prima. Ela foi mal planejada e nunca funcionou com mais do
que 20% da sua capacidade. Qual foi o resultado disso? Faliu. Hoje
não há resquício algum da fábrica de álcool tão desejada e
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propagada, politicamente anunciada e solenemente inaugurada.
Sendo mal planejada e executada, sem matéria-prima, foi fadada ao
insucesso. Tal semelhança está também sendo prevista para Montes
Claros. Não desejo que isso aconteça. Por isso estou aqui alertando,
principalmente os colegas do Norte de Minas - aliás, estou para somar
com eles. Não somos Deputados de uma cidade nem de uma região,
mas sim do Estado. Tudo que interessa a qualquer canto de Minas
Gerais interessa a todas as cidades e a todos nós.

Portanto está aí esse exemplo que não é bom, mas serve de alerta
para os companheiros de Montes Claros, a fim de que não venha a
ocorrer. Tudo se está desenhando politicamente da mesma maneira
em que vi isso acontecer muito antes de entrar na política, quando
nem pensava em ser Deputado nem Prefeito da minha terra. Depois
vivenciei a agonia e a morte da então fábrica - salvadora de Curvelo e
região - de álcool a partir da mandioca construída pela Petrobras, sem
nenhum “know-how”, sem matéria-prima e sem planejamento. É o que
está acontecendo agora - guardadas as proporções - em relação ao
biodiesel em Montes Claros, sem “know-how”, ainda no início, sem um
bom planejamento e sem matéria-prima.

O Deputado Doutor Rinaldo (em aparte) - Quero aparteá-lo apenas
para mandar um abraço a todos os nossos colegas de Minas Gerais
pelo dia de amanhã, o Dia do Médico. Muitos colegas estão
trabalhando, atendendo aos pacientes do SUS, todos mal-
remunerados, pois as consultas estão no valor de R$3,00.
Independentemente do valor, todos desenvolvem um excelente
trabalho, com dedicação e fazendo o bem para os que precisam de
sua atenção.

Hoje, na Comissão de Saúde, tivemos uma reunião com a Central
de Regulação. Tivemos oportunidade de mostrar que há interesse em
se fazer um bom trabalho, mas muito ainda precisa ser feito para as
pessoas que precisam de atendimento médico, que esperam dois
anos nas filas de cirurgia programada.

Há muitos profissionais que, mesmo sabendo dos honorários, da
tabela do SUS, que remunera muito mal, desejam trabalhar e operar
pelo sistema. Hoje, mesmo quando queremos fazer uma cirurgia pelo
SUS, as dificuldades são grandes, Deputado Doutor Viana. Hoje, um
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profissional não emite uma AIH para uma cirurgia programada. O
paciente tem de ir a uma fila do SUS para consegui-la, sem ter um
médico indicado. Além disso, a fila não anda.

Então, na véspera do Dia do Médico, quero desejar a todos os meus
colegas que estão trabalhando pelo SUS, dedicando-se às pessoas
carentes, um feliz Dia do Médico e muitas felicidades. Deixo-lhes aqui
o meu abraço. Muito obrigado pelo aparte.

O Deputado Doutor Viana - Fui muito bem aparteado pelo Deputado
Doutor Rinaldo. Somos aqui, Deputado, em torno de dez Deputados
médicos.

Antes de terminar o meu pronunciamento, era o item seguinte do
meu cronograma, parabenizo os nossos colegas médicos em todo o
Estado de Minas Gerais e em todo o Brasil. Realmente, ser médico é
uma missão, muito mais do que uma profissão. Aquele que vai para a
medicina tem de tê-la como ideal. Se não for assim, estará fadado ao
insucesso, pois as adversidades são muitas, a fiscalização, as
exigências e as cobranças são extremamentes exorbitantes e
exageradas. A culpa não é do médico, mas, como ele está à frente,
sempre termina por levá-la, como se fosse, realmente, o culpado por
todas as mazelas da saúde deste país, que são agravadas, às vezes,
mesmo com a boa intenção. Quando nós, médicos temos boa
intenção no que se refere à saúde do povo brasileiro, o governo vem,
na contramão, e “arrebenta” com ela.

Está aí o exemplo de Adib Jatene, um extraordinário Ministro, que
teve coragem de renunciar por não ver a sua vontade, o seu desejo,
não de interesses próprios, atendidos. Sensibilizou o Congresso, a
sociedade brasileira para criar a CPMF, exclusivamente para
solucionar o problema dos hospitais e da saúde no País num prazo de
três a quatro anos. Depois poderia ser, como ele sonhou e desejou,
transitória, provisoriamente. Estamos, na verdade, prorrogando por
mais quatro anos e, além disso, não está indo praticamente nada para
o setor da saúde. É isso o que acontece neste país continental.

É necessário paciência e continuarmos na nossa luta.
Então, parabéns aos médicos. Que Deus e São Lucas abençoem a

todos e que nos dêem coragem e saúde para continuarmos
trabalhando pelo nosso sofrido povo mineiro e brasileiro.
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Eram essas as minhas considerações na tarde de hoje, Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados.

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.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexação do Requerimento nº 1.257/2007 ao
Requerimento nº 1.170/2007, ambos dos Deputados Dinis Pinheiro e
Irani Barbosa, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembléia, 17 de outubro de 2007.
Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexação do Requerimento nº 1.023/2007, do Deputado
Weliton Prado, ao Requerimento nº 692/2007, da Comissão de
Educação, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembléia, 17 de outubro de 2007.
Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que o Projeto de Lei nº

1.616/2007, do Governador do Estado, que 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; e o Projeto de Lei nº 1.615/2007, do
Governador do Estado, que dispõe sobre a revisão do Plano
Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o período 2008-
2011, foram publicados, em sua essencialidade, no “Diário do
Legislativo” de sexta-feira, dia 12/10/2007, e distribuídos em avulso às
Sras. Deputadas e aos Srs. Deputados na segunda-feira, dia 15. A
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Presidência informa, ainda, que o prazo de 20 dias para apresentação
de emendas aos projetos na Comissão de Fiscalização Financeira
teve início ontem, dia 16/10/2007, e será encerrado no dia 5/11/2007.

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 1.335 e 1.336/2007, da Comissão de Direitos
Humanos, 1.337 a 1.340/2007, da Comissão de Transporte,
1.341/2007, da Comissão de Educação, e 1.342/2007, 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
Transporte - aprovação, na 28ª Reunião Ordinária, em 16/10/2007, do
Requerimento nº 1.247/2007, do Deputado Djalma Diniz; de
Segurança Pública - aprovação, na 9ª Reunião Extraordinária, em
17/10/2007, dos Requerimentos nºs 1.262, 1.263 e 1.265/2007, do
Deputado Weliton Prado, e 1.252 e 1.268 a 1.273/2007, da Comissão
de Direitos Humanos; de Administração Pública - aprovação, na 27ª
Reunião Ordinária, em 17/10/2007, dos Requerimentos nºs
1.250/2007, da Comissão de Direitos Humanos, 1.259/2007, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 1.261/2007, do Deputado Jayro
Lessa; de Educação - aprovação, na 28ª Reunião Ordinária, em
17/10/2007, dos Projetos de Lei nºs 319/2007, do Deputado Domingos
Sávio, 1.540 e 1.541/2007, do Deputado André Quintão, e dos
Requerimentos nºs 1.260/2007, do Deputado Dinis Pinheiro, e 1.282 a
1.284/2007, do Deputado Deiró Marra; de Meio Ambiente - aprovação,
na 27ª Reunião Ordinária, em 17/10/2007, dos Projetos de Lei nºs
1.483/2007, do Deputado Wander Borges, 1.517/2007, do Deputado
Hely Tarqüínio, e 1.529/2007, do Deputado Delvito Alves, e do
Requerimento nº 1.266/2007, da Comissão de Defesa do Consumidor;
de Fiscalização Financeira - aprovação, na 31ª Reunião Ordinária, em
17/10/2007, do Requerimento nº 1.264/2007, do Deputado Weliton
Prado; e de Turismo - aprovação, na 20ª Reunião Ordinária, em
17/10/2007, do Requerimento nº 1.279/2007, do Deputado Dalmo
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Ribeiro Silva (Ciente. Publique-se.).
Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos
do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos do
Deputado João Leite solicitando a retirada de tramitação do Projeto de
Lei nº 1.664/2007, e da Deputada Ana Maria Resende solicitando a
retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 810/2007 (Arquivem-se os
projetos); nos termos do inciso XXXII do art. 232 do Regimento
Interno, requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho solicitando o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.286/2003; e, nos termos do
inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos do
Deputado Antônio Genaro e outros solicitando a convocação de
reunião especial para homenagear o Instituto de Pesos e Medidas de
Minas Gerais - Ipem-MG - pelos 40 anos de sua fundação, e da
Deputada Cecília Ferramenta e do Deputado Doutor Viana e outros
solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a
Usiminas pelos seus 45 anos de operação no Município de Ipatinga.

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final do 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 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 (À sanção.).

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, Deputado Doutor Viana, e
componentes da Mesa, volto ainda hoje, nesta tribuna,
cumprimentando a TV Assembléia, todas as comunidades de Minas
Gerais, os Deputados e as Deputadas. Parece-me que hoje é um dia
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significativo para que se possa discutir sobre a Emenda nº 29, da área
da saúde.

Vários Deputados que nos precederam discutiram esse assunto.
Amanhã, 18 de outubro, é o Dia do Médico. Em nome de todos os
profissionais, parabenizo os servidores, os que se dedicam à saúde
no Estado de Minas Gerais e no Brasil e os Deputados médicos -
temos uma equipe muito importante aqui na Assembléia Legislativa.

A partir dessa comemoração, gostaria de refletir sobre o SUS, que
completará 20 anos no próximo ano. Em nosso entendimento, o SUS
é um marco para as políticas públicas no País, porque estabeleceu
princípios muito importantes de universalidade, gratuidade e controle
social. São 190 milhões de pessoas atendidas no País. Em Minas,
foram realizados em 2006 mais de 255 milhões de procedimentos
ambulatoriais, que vão desde atendimentos básicos como consultas
até os mais complexos como ressonância magnética e quimioterapia,
e foram feitas 1.100.000 internações gratuitas. Sabemos que ainda é
necessário ampliar o acesso, melhorar o atendimento e a qualidade
do serviço, trabalhar efetivamente com a prevenção, além de oferecer
condições de trabalho e salários dignos a todos os profissionais da
saúde em Minas e no Brasil.

Recentemente, o Ministro Temporão fez uma discussão junto aos
governos federal e estadual que repercutiu nos Municípios. Trata-se
da criação de fundações estatais, com base numa administração
gerida por metas e indicadores. Certamente, essa é uma medida
polêmica a ser avaliada pelos gestores da saúde e principalmente por
quem trabalha com essa política pública. Com esse modelo, hospitais
se transformam em fundações, com metas de desempenho para cada
serviço prestado, vinculado diretamente aos recursos que serão
recebidos mediante contrato. O mandato dos dirigentes dessas
instituições seriam vinculados ao êxito da gestão.

A proposta é muito clara: não é privatizar, como afirmou o Ministro
José Gomes Temporão, mas trazer para o Estado inovações de
países como a Espanha, a França, o Chile e Portugal, que já
experimentaram a profissionalização da gestão, com contratos por
produtividade, cobrança de resultados da administração e
remuneração pelo bom desempenho. É claro que esse tema precisa
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ser mais bem discutido por gestores, profissionais da saúde,
sindicatos e comunidades.

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte) - Deputada Elisa Costa,
estou acompanhando o pronunciamento de V. Exa., que iniciou
fazendo referência aos 20 anos do SUS no Brasil. Com muita alegria,
parabenizo-a pela abordagem desse tema, que é importante, porque o
SUS oferece atendimento universal de forma ampla, diferentemente
do que vinha ocorrendo no Brasil até 20 anos atrás.

Lembro que a primeira reunião que lançou os estamentos do SUS,
quando ainda se chamava Suds, foi histórica e ocorreu na cidade de
Montes Claros, quando era meu Secretário Municipal de Saúde o Dr.
José Saraiva Felipe, que posteriormente foi Secretário de Estado de
Saúde e Ministro da Saúde no governo Lula.

Esse Secretário Municipal de Saúde, Saraiva Felipe, organizou uma
reunião com Sérgio Arouca, Hésio Cordeiro e alguns outros
sanitaristas do Brasil, em Montes Claros, quando eu era Prefeito, no
meu primeiro mandato, em 1986, ocasião em que foi lançado o SUS,
uma proposta inovadora e revolucionária para a saúde pública no
Brasil.

Hoje podemos fazer críticas ao SUS, mas nenhum de nós pode
negar a irreversibilidade do tratamento da atenção à saúde, que
atualmente é dada de forma universal no Brasil, sob o comando do
Ministério da Saúde. É o Ministro Temporão que dá continuação ao
trabalho do ex-Secretário Municipal de Saúde, José Saraiva Felipe,
que integrou esse grupo. E hoje o SUS está aí, cumprindo a sua alta
finalidade de atenção à saúde de forma global e universal em nosso
país.

V. Exa. está de parabéns. Receba meus cumprimentos pela
abordagem desse importante assunto.

A Deputada Elisa Costa - Obrigada, Deputado Luiz Tadeu Leite.
Dando continuação a esse tema, já que estávamos falando da
proposta do Ministro Temporão, do governo Lula, em relação às
fundações estatais, gostaria ainda de dizer que o objetivo disso é
trazer eficiência para o atendimento e, principalmente, a garantia dos
resultados em relação à boa aplicação dos recursos na saúde.

Também me parece oportuno, quanto ao tema da saúde, abordar a
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importância da regulamentação da Emenda nº 29, que continua
tramitando no Congresso Nacional. Trata-se de um debate histórico
das conferências de saúde nos Municípios espalhados pelo Estados e
também da conferência nacional e de todos os integrantes da
Bancada do PT e do PCdoB, enfim, vários partidos políticos, como o
próprio PMDB, para que, efetivamente, a Emenda nº 29 deixe, com
bastante clareza, a definição dos recursos a serem alocados em
saúde pelo governo federal, pelos Estados e pelos Municípios.

O que se debate neste momento é o fato de os recursos do SUS
serem direcionados exatamente para a saúde, em respeito aos
princípios que norteiam o sistema, e não para outras finalidades, como
é prática recorrente em vários Estados e também aqui, no Estado de
Minas Gerais, ao se vincularem pagamentos de inativos e até mesmo
a área de saneamento à saúde. Essa é uma polêmica que perpassa,
aliás, por emendas apresentadas ao projeto no Congresso Nacional.
No entanto, está muito claro que, para as questões relacionadas com
a saúde, existe a clareza de que o saneamento também faz parte da
saúde, mas é preciso definir claramente aquilo que é recurso para a
saúde. E hoje existem amplos recursos do governo Lula destinados ao
saneamento. Serão R$40.000.000.000,00 para os próximos anos,
recursos esses que também virão para Minas Gerais, para alavancar
o saneamento básico, a água, a saúde e outros e minimizar os
problemas existentes.

A Emenda nº 29 não pode ser apenas uma discussão sobre repasse
de recursos da União para Estados e Municípios, uma vez que
também deverá ser considerado como essa legislação será aplicada
em nossos Municípios. Além disso, os recursos tem de ser ampliados
para a saúde, em nível federal, para um melhor atendimento.

Queremos também registrar e fazer o alerta de que Minas Gerais
precisa assumir o compromisso de ter, efetivamente, os 12% de
contribuição para a área da saúde, somente com recursos da saúde,
em relação à arrecadação.

Em relação ao projeto do orçamento estadual para 2008, o governo
de Minas está declarando que vai aplicar 13,99% na saúde, apesar de
continuar a incluir os inativos e o saneamento. Então, com a
discussão nacional da Emenda nº 29, proponho que o governo de
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Minas dê o seu exemplo. Pela resolução do Conselho Nacional de
Saúde, se formos retirar os inativos e a contribuição da Copasa e do
saneamento, esses recursos cairão para 7,5% para o próximo ano.

Isso representará um déficit de R$861.000.000,00 na saúde em
Minas Gerais, somente para o ano de 2008. Os anos anteriores já
somam um déficit da ordem de R$2.000.000,00. A própria Justiça já
classificou de inadmissível essa prática do governo de Minas e de
outros governos, que, além dos inativos e do recolhimento da Copasa,
que é dos consumidores, inclui gastos com precatórios e sentenças
judiciais. Há também outras despesas, como Corpo de Bombeiros,
com importante participação em Minas Gerais, e o Instituto de
Previdência dos Servidores Militares. Mas isso não pode ser alocado
como despesa para somar o percentual de 12% na saúde em Minas
Gerais. Na nossa avaliação, esses gastos não atendem ao princípio
da universalidade estabelecido pelo SUS.

Registro também que o governo federal do Presidente Lula tem-se
esforçado, haja vista a presença do Ministro Temporão nos Estados, e
em Minas Gerais pela segunda vez, e a elaboração do Plano Nacional
de Saúde - PNS -, pactuado na Comissão Intergestora Tripartite e
aprovado pelos fóruns de controle social do SUS, com a clara
definição de ações, resultados e metas, tendo como referência o ano
de 2007. O governo Lula está definindo as prioridades do SUS no
PNS, como a redução das desigualdades na saúde, ampliação do
acesso com qualificação e humanização da atenção, reforma do
modelo de atenção e aprimoramento dos mecanismos de gestão,
financiamento e controle social. Entre as iniciativas prioritárias estão
ampliação do acesso a medicamentos, qualificação da atenção à
saúde, saúde bucal, saúde mental, saúde da mulher, controle da
hanseníase e da tuberculose, incremento do sistema de transplantes,
implantação do serviço civil profissional em saúde, investimento em
saneamento, saúde indígena e monitoramento, avaliação e controle
das ações de saúde e dos recursos transferidos a Municípios, Estados
e instituições no âmbito do SUS.

Todas essas iniciativas são prioridades e representam avanços,
ainda que as heranças do déficit social acumulado por muitos anos e
por muitos governos não possam ser enfrentadas todas de uma vez
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nesses próximos anos. Mas é possível traduzir, em Minas Gerais,
alguns avanços em relação ao SUS: em 2002, o governo federal
transferiu R$1.680.000.000,00 para Minas; a partir de 2003, esses
recursos chegaram a R$2.290.000.000,00; em 2007, chegarão a mais
de R$2.000.000.000,00. Há avanço em relação a esses recursos. Na
saúde bucal, em 2002, foram destinados R$56.000.000,00, e em
2005, os recursos já chegam a R$170.000.000,00.

Portanto, há uma preocupação permanente do governo federal,
somado aos interesses de Minas, para que possamos ter uma saúde
mais digna em Minas.

Ontem, dia 16, o Ministro Temporão esteve aqui anunciando um
aumento de 13,8% nos repasses federais para o SUS.

Em Minas Gerais, os recursos passarão dos R$2.200.000.000,00,
de 2007, para R$2.500.000.000,00 para o próximo ano, dos quais
R$303.000.000,00 serão destinados à expansão e à qualificação dos
serviços de saúde e, principalmente, à ampliação do teto financeiro
dos atendimentos de alta e média complexidades.

Queremos, então, parabenizar mais uma vez a todos os que se têm
dedicado à prevenção e à saúde em Minas, especialmente aos que
trabalham no Sistema Único de Saúde, assim como aos que nele
estão sendo atendidos. É verdade que, em Minas Gerais, os recursos
do Estado precisam ser ampliados e, principalmente, a Emenda no 29
tem de ser cumprida.

Minas Gerais e o Rio Grande do Sul são os Estados brasileiros que
menos aplicam os recursos da saúde, e eles precisam efetivar a
prática da Emenda no 29. Não basta ter boa-vontade para que a
Emenda no 29 seja definitivamente aplicada no País, para que todos
os Municípios apliquem 15% - e a maioria aplica mais: 18%, 20%, e
alguns chegam a 30% da sua arrecadação, do seu orçamento -, e os
Estados, 12%. Repito que, em termos de percentuais da saúde, Minas
e Rio Grande do Sul são os Estados que menos aplicam, como ficou
evidente, Deputado Carlin Moura e comunidade mineira, em agosto,
quando houve um bloqueio de R$376.000.000,00 do Fundo de
Participação dos Estados, bloqueio este que, em Minas Gerais, foi
solicitado pelo Ministério Público Federal em ação civil pública
motivada pela não-aplicação dos 12% na saúde. Recentemente, o
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próprio Ministro Temporão avaliou que Minas Gerais tem de ampliar
sua participação no SUS. Sua vinda aqui, mais uma vez contribuindo
com Minas Gerais, também nos faz pensar que Minas não pode deixar
de contribuir com os 12% na saúde e, mais, que temos de sair dessa
posição vergonhosa de, com o Rio Grande Sul, ser os únicos Estados
que estão abaixo dos 12% da arrecadação na saúde.

Então parabenizamos todos os profissionais, fazemos esse registro
e apelamos ao Estado de Minas Gerais para que tenhamos um melhor
atendimento, melhores salários para os profissionais da saúde,
melhores condições de trabalho e uma saúde mais digna no Estado.
Minas Gerais é hoje o Estado que mais arrecada no País e que mais
cresce, especialmente em termos das exportações e da indústria. Por
que, então, não contribuir com os 12% para que tenhamos um melhor
atendimento? Fazemos um apelo também a todos os Deputados
Federais e Senadores de Minas: que aprovem a Emenda no 29, pois
isso vai somar, em todo o sistema - seja nos Municípios, nos governos
dos Estados ou no governo federal -, mais R$40.000.000.000,00 na
saúde. Isso vai possibilitar, Deputado Juninho, que, gradativa e
efetivamente, reduzam-se impostos como a CPMF, de que 0,20% é
hoje dedicado à saúde, num total aproximado de
R$20.000.000.000,00. Isso porque, com esses recursos da Emenda no

29, que somarão R$40.000.000.000,00, e a reforma tributária que o
Presidente Lula pretende fazer no País, poderemos reduzir os
impostos, como a CPMF, e ter uma saúde de qualidade em Minas
Gerais. Certamente o governo de Minas também vai-se integrar nessa
discussão, para que, com os 12%, também possa contribuir
efetivamente para a melhoria da saúde em todo o Estado.

Portanto, parabenizamos todos os profissionais, os médicos, e
reivindicamos, em nome da nossa Bancada do PT, que efetivamente
Minas Gerais, sendo o Estado que mais arrecada, seja também
exemplo daquele que mais contribui para a saúde. Obrigada.

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

Guedes solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para,
nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Carlin Moura. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 20
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minutos. Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.
O Deputado Carlin Moura - Exmo. Sr. Presidente, Deputado Doutor

Viana, por quem cumprimento todos os Deputados médicos desta
Casa e especialmente os trabalhadores da medicina, os médicos de
Minas Gerais e do Brasil, categoria fundamental para a defesa da vida
e de uma cidadania mais plena. Homenageio todos os médicos pelo
seu dia, amanhã, 18 de outubro, que também é o dia do nosso
querido evangelista São Lucas, que tão bem representa a categoria
médica. Cumprimento também os Deputados, as Deputadas, a
imprensa, o público e os nossos queridos telespectadores da TV
Assembléia.

Quero felicitar, na pessoa da nossa querida Líder nesta Casa,
Deputada Elisa Costa, todas as mulheres batalhadoras e defensoras
dos direitos relativos à igualdade entre homens e mulheres, pela
passagem de um ano da grande conquista de um marco legal neste
país: a Lei Maria da Penha. Sem dúvida, trata-se de um marco
fundamental na luta das mulheres pela igualdade de direitos e pelo
combate ferrenho à violência, da qual, infelizmente, elas ainda são
vítimas no nosso Estado e no País. Esperamos que, em breve,
possamos ficar livres desse câncer que abate a nossa sociedade.

Sr. Presidente, há 15 dias, assomei a esta tribuna para abordar,
reforçar uma polêmica travada entre o nosso querido Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva e o Governador do Estado de Minas Gerais
quanto à concepção da gestão pública. À época, o Presidente Lula
mostrou que tinha uma concepção diferente da aplicada em Minas
Gerais.

Recentemente, a nossa Ministra da Casa Civil, a grande mineira
Dilma Rousseff, numa entrevista ao jornal “Folha de S. Paulo” do dia 5
de outubro, também adentrou nessa importante polêmica. Considero
que seja uma polêmica relativa ao debate de concepções, que é
fundamental para entendermos o funcionamento da máquina pública e
a serviço de quem ela estará.

Segundo a reportagem, a Ministra Dilma Rousseff criticou um dos
principais pontos do discurso do PSDB, alegando que não se muda
uma gestão com choque e que mudanças como controle de despesas
exigem um processo. A Ministra disse: “Só quem não governa acredita
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em choque de gestão”. Complementa: “Com choque se faz uma
maquiagem. Alterar gestão é alterar processo. Processo não se altera
com choque”. Disse a Ministra, ao final recomendando: “Desconfie
quando falarem o seguinte: um governo fez ajuste em um ano.
Desconfie”.

A Ministra, muito sabiamente, adentra nessa polêmica. Ela
demonstra, Sr. Presidente, que sabe administrar tão bem este país e
que está à frente da concepção do choque de gestão do tucano. E
deu, na semana passada, exemplo maior no processo de concessão
das estradas federais para a cobrança de pedágio. A mudança de
concepção do processo dessa concessão foi tão interessante que
mereceu artigo do grande articulista Elio Gaspari, um dos maiores
jornalistas deste país e que tem sempre uma visão muito crítica do
governo Lula. No último artigo publicado, no domingo, 14 de outubro,
Elio Gaspari traz, de forma pedagógica e brilhante, essa questão
relacionada aos pedágios, cujo título é: “Dilma detonou a privataria
dos pedágios”: “Na tarde de terça-feira, concluiu-se, no salão da Bolsa
de São Paulo, um bonito episódio de competência administrativa e de
triunfo das regras do capitalismo sobre os interesses da privataria e
dos contubérnios incestuosos de burocratas”. Como essa palavra é
muito difícil, traduzirei a expressão “contubérnios incestuosos de
burocratas”. Contubérnio é a relação de concubinato, de amantes, da
concubina, do amante, do mancebo. Já incesto é a relação sexual
entre parentes. Então a expressão “privataria e contubérnios
incestuosos de burocratas” representa os burocratas capitalistas que
fazem entre si um verdadeiro incesto com o dinheiro público.

E continua o jornalista: “Depois de 10 anos de idas e vindas, o
governo federal leiloou as concessões de sete estradas, 2.600km.
Para se ter uma medida do tamanho do êxito, um percurso que
custaria R$10,00, de acordo com as planilhas dos anos 90, saiu por
R$2,70. No ano que vem, quando a empresa espanhola OHL começar
a cobrar pedágio na Rodovia Fernão Dias, que liga Belo Horizonte a
São Paulo, cada 100km rodados custarão R$1,42. Se o cidadão
quiser viajar em direção ao passado, tomará a Rodovia Dutra,
pagando R$7,58 pelos mesmos 100km. Caso vá a Santos, serão
R$13,10. Não haverá, no mundo, disparidade semelhante. Se essa
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não foi a maior demonstração de competência do governo do nosso
guia,” - na palavra do jornalista, o nosso guia é o Presidente Lula -
“certamente será lembrada como uma das maiores. A sua história
mostra que o Estado brasileiro tem meios para defender a patuléia,
desde que esteja interessado nisso.” Traduzirei novamente a
expressão “meios para defender a patuléia”. Patuléia quer dizer povo,
plebe, povo sofrido. Então a sua história tem meios para defender o
povo, desde que esteja interessado nisso. “Mostra também que se
deve tomar enorme cuidado com o discurso da modernidade de um
bom pedaço do empresariado. Nele não se vende gato por lebre. É
gato por gato mesmo.

O lote das sete rodovias entrou no programa de desestatização do
tucanato em 1997. Desde então, desenhavam-se editais restringindo a
disputa a empresas de engenharia nacionais.

No final de 2002, após uma trombada com o Tribunal de Contas da
União, o caso foi para a mesa de Fernando Henrique Cardoso. O
‘monarca’ desconfiou da pressa e deixou o assunto para o novo
governo. Em 2003, o Ministro dos Transportes Anderson Adauto
armou outra concorrência - nova trombada com o Tribunal de Contas
da União. Alguns preços baseavam-se em custos do mercado
paulista, o mais caro do País. O Tribunal determinou que o Ministério
largasse o osso entregando-o à Agência Nacional de Transportes
Terrestres. Ela achou R$300.000.000,00 de gordura nas planilhas, ‘y
otras cositas mas’.

Em meados de 2005, o governo quebrou a cláusula da reserva de
mercado para empresas nacionais. Anunciou um leilão, aberto a
quaisquer interessados. Além disso, chegou a xerife. A Ministra Dilma
Rousseff, a Agência Nacional de Transporte Terrestre e o Tribunal de
Contas discutiram o projeto, e conseguiu-se uma redução de 56% no
preço estimado para os pedágios. A taxa de retomo dos
concessionários, que inicialmente era de 18% anuais, caiu para 13%.
Dilma queria, no máximo, um retorno de 9%. Argumentava que as
empresas estavam lucrando algo em torno de 25% ao ano. Em janeiro
passado, o leilão das concessões foi suspenso.

O ‘Financial Times’ viu na iniciativa um viés de inépcia, talvez
estatizante, ‘a la Hugo Chávez’. Confundiu-se deliberadamente
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adiamento com cancelamento. Vale relembrar a gritaria: ‘Retrocesso.
Se isso - o fim do leilão - acontecer, os recursos internos e externos
serão aplicados em outros países. (...) Se há distorções, elas têm de
ser corrigidas, mas com base em avaliações técnicas, não ideológicas’
- essas são palavras de Paulo Godoy, Presidente da Associação
Brasileira da Infra-Estrutura e Indústria de Base, a Abdib. ‘O Brasil
corre o risco de ficar na contramão dos Estados Unidos, Europa, Chile
e México’ - palavras de Renato Vale, Presidente da CCR,
concessionária de 1.400km de estradas brasileiras. ‘É um equívoco,
porque o Brasil não tem capacidade de investimento’ - diz o nosso
tucano de plumagem alta Geraldo Alckmin”.

O Deputado André Quintão (em aparte) - Não serão mais umas
aspas, não, mas um aparte. Queria cumprimentá-lo pelo excelente
pronunciamento. Ontem, estava inscrito no artigo de Liderança para
tratar desse assunto, mas, em razão da polêmica instalada no
Plenário e do prolongamento da reunião ordinária, isso não foi
possível.

Entre outras coisas, esse episódio revela que o governo Lula faz
uma excelente gestão. Muitos segmentos conservadores que buscam
atacar o governo Lula e tachá-lo como governo que promove o
inchaço do aparelho estatal, confundindo fortalecimento do Estado
com empreguismo, tiveram um exemplo claro de como uma
participação responsável do poder público beneficia o cidadão.

Houve uma análise acurada, cuidadosa. Ouviram-se vários
segmentos. Não foi tomada nenhuma decisão precipitada. Essa
relação do público com o privado às vezes é muito confusa no Brasil -
muitas vezes, o privado é braço auxiliar do Poder Executivo, e o Poder
Executivo, caixa de ressonância de direito privado. Em alguns Estados
essa relação é muito nítida, não conseguimos identificar bem o que é
uma entidade empresarial, uma secretaria de Estado ou um
governante.

E o governo Lula colocou essa situação às claras. Tomou uma
decisão política e administrativa a favor de um formato de concessão,
baseada em uma leitura de conjuntura internacional, de realidade
macroeconômica, e o resultado está aí: uma diferença pró-usuário e
pró-cidadão das estradas, incomparável ao modelo adotado pelo
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governo Fernando Henrique. Aqui faço um registro elogioso ao
Governador Aécio Neves, que admitiu que irá seguir o “modelo Lula”
ao tratar das estradas estaduais.

Acho até, num contraponto ao modelo paulista, que faz com que um
pedágio seja cinco, seis vezes maior. Acho que o governo Aécio está
certo, vai seguir o exemplo do governo Lula, o exemplo de gestão da
política de concessão do governo Lula.

Ninguém pode querer apropriar-se ou se auto-intitular como aquele
que tem o dom da boa gestão. A gestão é uma construção dos níveis
de governo, das experiências de governo. Às vezes um próprio
governo tem um bom exemplo de boa gestão ou de uma gestão às
vezes não tão eficaz. Isso vale para a área federal, vale para Minas
Gerais. Existem áreas em Minas que funcionam, umas melhor, outras
pior. Assim também é no governo federal.

Mas uma coisa ficou clara nesse episódio, o governo Lula não é
correia de transmissão das elites brasileiras, ele olha o público, ele
olha o interesse da maioria. Aí mostramos que nessa relação do
público com o privado, quando prevalece a égide do interesse público,
ela é benéfica para a maioria da população.

Parabéns, Deputado, pelo seu pronunciamento. Esta Casa hoje
deveria estar com o quórum muito alto para ouvir alto e bom som: o
governo Lula deu um “show” de gestão.

O Deputado Carlin Moura - Agradeço as palavras do Deputado
André Quintão. O governo Lula olha a patuléia, o povo, a plebe, o
povo sofrido. E o exemplo está nos números, não é, Deputado André
Quintão? Em São Paulo, no governo tucano, 100km variam de
R$10,00 a R$13,00. Pelo modelo do Presidente Lula: R$1,42. Por isso
vai sobrar dinheiro, R$1.400.000.000,00 para duplicar a rodovia.

O Deputado André Quintão (em aparte) - Foram quase R$1,99. Um
pouquinho mais baixo, seria a concessão do R$1,99. Lá, dos tucanos,
é R$13,00, número até do PT, 12, 10, é muito alto.

O Deputado Carlin Moura - Por isso vão sobrar R$1.400.000.000,00
para duplicar a Rodovia Fernão Dias, de Belo Horizonte a Valadares,
um dos projetos de engenharia mais modernos que eu já vi, Deputado
André Quintão. Teremos oportunidade, depois, de mostrá-lo a todo o
povo de Minas Gerais. Essa estrada de Belo Horizonte até
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Governador Valadares será um paraíso, com túneis, pontes, com
pistas duplas, será um negócio maravilhoso.

Continuando a leitura do artigo do Elio Gaspari: “Não havia
equívoco, não se corria risco, nem havia ideologia no lance. O
governo cansou de explicar que não estava cancelando coisa alguma.
Disse aos empresários, e eles entenderam, que pretendia apenas
discutir a relação. Diante de números que encolheram à metade a
partir das avaliações técnicas, sentira-se o cheiro de queimado. Não
adiantava, a sabedoria convencional ensina que, se o governo de
Nosso Guia [Lula] não cumpre as agendas das empreiteiras, isso
reflete más intenções ou preconceitos esquerdistas que afugentam
capitais e travam o progresso.

Durante oito meses, uma força-tarefa da Casa Civil e da ANTT
trabalharam no caso. A ministra [Dilma] lembrava que os juros tinham
baixado e a economia brasileira de 2007 não era a de 2002.
Murmurava-se que o projeto era inviável, sonho de guerrilheira, pois
não apareceriam candidatos.

Na terça feira, quando o leilão começou, havia 30 empresas na
disputa. Três horas depois, os sete lotes de estradas estavam
vendidos. Nenhum dos clientes tradicionais conseguira emplacar sua
oferta, e o grupo espanhol OHL ganhou os cinco trechos que disputou,
tornando-se o maior concessionário de estradas do País, com 3.225
km. Quando ele arrematou a Fernão Dias, oferecendo um pedágio de
R$1,42 para cada 100km, houve espanto no salão. A ANTT fixara um
teto de R$4,00, a segunda colocada pedira R$2,21, e as demais, em
torno de R$3,57. Os cavaleiros do Apocalipse micaram, triturados pela
lógica da competição internacional.

Esse resultado só aconteceu porque o governo não se deixou
encurralar pelo alarmismo. Trocou a mão invisível de Brasília pela de
Adam Smith.

Fica agora o tucanato paulista numa enrascada. Tem no colo um
pacote de cinco leilões de rodovias estaduais num modelo que
produziu os pedágios mais caros do País. Isso deriva de um conjunto
de fatores. Um deles é o de se exigir dos concessionários um
pagamento chamado de outorga. A empresa explora a rodovia, mas
adianta um prêmio ao erário, em obras ou em dinheiro. Lula seguiu a
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escrita de FHC, que não cobrou esse tipo de dote nas concessões da
ponte Rio-Niterói e da Dutra. Será difícil provar que ambos fizeram
besteira.”, segundo o artigo do nosso querido jornalista Elio Gaspari.

É sempre muito bom, Sr. Presidente, ver coisas de alto nível, e é
importante reproduzirmos isso para o povo de Minas Gerais. Na
oportunidade, solicito a V. Exa. que faça registrar, nos anais desta
Casa, o artigo, que acabo de ler desta tribuna, do grande articulista e
jornalista Elio Gaspari. Quero concluir que devemos sempre governar
com o povo, com ética, com transparência, valorizando aquilo de que
o povo mais precisa: saúde, educação, transporte e valorização dos
nossos servidores públicos, que é o que mantém este Estado de pé.

Para concluir, gostaria de esclarecer que, ontem, votei
favoravelmente às designadas da educação do Estado de Minas
Gerais. Estarei aqui cobrando do governo do Estado a criação de um
fundo específico para garantir os benefícios dessas aposentadas ou
futuras aposentadas. Isso porque Minas Gerais não pode fazer
demagogia com essas trabalhadoras e aprovar uma lei que corre o
risco de ser derrubada no Supremo e, então, prejudicar novamente
nossas serviçais e designadas da educação. É preciso governar com
responsabilidade, coerência e transparência. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

* - Sem revisão do orador.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião especial de
amanhã, dia 18, às 9 horas, nos termos do edital de convocação, e
para a reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a
ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião.

ATA DA 64ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/10/2007

Presidência dos Deputados Doutor Viana e Tiago Ulisses
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discurso do

Deputado Adalclever Lopes; aprovação - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª
Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de
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Proposições: Requerimento da Deputada Elisa Costa; aprovação -
Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 709/2007; aprovação na
forma do vencido em 1º turno - Votação, em 2º turno, do Projeto de
Lei nº 1.111/2007; aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei
nº 1.129/2007; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Votação,
em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.154/2007; votação do projeto, salvo
emenda; aprovação; verificação de votação; inexistência de quórum
para votação; anulação da votação; questão de ordem; renovação da
votação do projeto, salvo emenda; aprovação; verificação de votação;
ratificação da aprovação; votação da Emenda nº 1; aprovação -
Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.236/2007; votação do
Substitutivo nº 1; aprovação; verificação de votação; inexistência de
quórum para votação; anulação da votação - Questão de ordem -
Encerramento.

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 - Almir Paraca - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Chico Uejo - 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 - 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 - Rosângela
Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Vanderlei
Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges -
Weliton Prado - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h14min, 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

- A Deputada Maria Lúcia Mendonça, 2ª-Secretária “ad hoc”,
procede à leitura da ata da reunião anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir,
o Deputado Adalclever Lopes.

O Deputado Adalclever Lopes - Caro Presidente, na última reunião,
eu havia pedido que constasse na ata a presença deste parlamentar.
Na leitura da ata, não vi meu nome, então gostaria de pedir a V. Exa.,
novamente, que faça constar a presença deste parlamentar na ata.
Talvez, amanhã, possamos ter que levar as atas à tribuna para
confirmar nossa presença.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado que o nome
de V. Exa. consta na ata. Não havendo retificação a ser feita na ata,
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 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 os Projetos de Lei Complementar nºs 27 e 29/2007 e os
Projetos de Lei nºs 370 e 1.658/2007, apreciados na reunião ordinária
realizada hoje, à tarde.

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 1.182/2007 seja apreciado em último lugar. Em
votação, o requerimento. Os Deputados e as Deputadas que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
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Votação, em 2º 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
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. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de
Lei nº 709/2007 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de
Redação.

Votação, em 2º 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 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.

O Sr. Presidente (Deputado Tiago Ulisses) - Votação, em 2º 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 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. Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 1.129/2007 na
forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Votação, em 1º turno,
do Projeto de Lei nº 1.154/2007, do Deputado Paulo Cesar, que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Bambuí os imóveis
que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. Em votação, o projeto,
salvo emenda. Os Deputados e as Deputadas que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, solicito verificação de
votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à
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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. A Presidência
solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 36 Deputados. Não há quórum

para votação. A Presidência a torna sem efeito.
Questão de Ordem

O Deputado Rêmolo Aloise - Retiro a minha questão de ordem,
porque V. Exa. antecipou o resultado da votação da matéria sobre a
qual gostaria de me pronunciar. Novamente, o painel não está
funcionando. Existem mais de 37 Deputados em Plenário.

O Sr. Presidente - A Presidência vai renovar a votação. Em votação,
o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Irani Barbosa - Solicito 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. A Presidência
solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Deputado Chico Uejo - Sr. Presidente, gostaria de registrar o meu

voto “sim”.
A Deputada Rosângela Reis - Sr. Presidente, gostaria de registrar o

meu voto “sim”.
O Sr. Presidente - Estão computados. Votaram “sim” 38 Deputados.

Não houve voto contrário. Com a presença deste Presidente, totalizam
39 parlamentares. Está ratificada a aprovação do projeto, salvo
emenda. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
1.154/2007 com a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização
Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.236/2007, do Deputado
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Gil Pereira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Pirapora 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 votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

O Deputado Antônio Júlio - Solicito verificação de votação, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação e, para tanto, solicita às Deputadas e aos
Deputados que ocupem seus lugares. Em votação, o Substitutivo nº 1.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 31 Deputados. Não há quórum

para votação. A Presidência a torna sem efeito. Não havendo quórum
para a votação, a Presidência passa à discussão das demais matérias
constantes na pauta.

Questão de Ordem
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, V. Exa. pode constatar

que, depois de anunciar que não há quórum, o Plenário ficou vazio.
Gostaríamos que V. Exa. encerrasse a reunião de plano para
continuarmos amanhã de manhã.

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 17, 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.

ATA DA 5ª 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 30/8/2007
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Às 10h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Djalma Diniz (substituindo o Deputado Zé Maia, por indicação do
BSD), Adalclever Lopes (substituindo o Deputado Antônio Júlio, por
indicação do PMDB), Eros Biondini (substituindo o Deputado Lafayette
de Andrada, por indicação do BSD) e Célio Moreira, membros da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 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 e comunica o recebimento de correspondência do
Deputado Fábio Avelar, justificando sua ausência da reunião.
Suspende-se a reunião. Às 11h51min são reabertos os trabalhos com
a presença da Deputada Elisa Costa e dos Deputados Zé Maia,
Antônio Júlio, Lafayette de Andrada e Sebastião Helvécio. 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, em turno único, do Projeto de Lei nº 1.368/2007 na forma
do Substitutivo nº 2 (relator: Deputado Zé Maia). Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião conjunta,
com edital a ser publicado, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de outubro de 2007.
Jayro Lessa, Presidente - Deiró Marra - Lafayette de Andrada -

Sebastião Helvécio.
ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
3/10/2007

Às 9h55min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria
Lúcia Mendonça e os Deputados Deiró Marra e Carlin Moura,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Deiró Marra, declara aberta a reunião e, em
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virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e a deliberar sobre proposições 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. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,
cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 1.013 e 1.292/2007
(relator: Deputado Carlin Moura); 1.437 e 1.453/2007 (relator:
Deputado Deiró Marra); 1.477/2007 (relatora: Deputada Ana Maria
Resende); 1.488/2007 (relatora: Deputada Maria Lúcia Mendonça);
1.492/2007 (relator: Deputado Deiró Marra) e 1.497/2007 (relatora:
Deputada Ana Maria Resende), que receberam parecer pela
aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Requerimentos nºs 1.210, 1.212, 1.213, 1.214, 1.215 e
1.216/2007. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez,
são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs
821,1.222 e 1.445/2007. 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, 17 de outubro de 2007.
Deiró Marra, Presidente - Maria Lúcia Mendonça - Ana Maria

Resende - Carlin Moura.
ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/10/2007
Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Rosângela Reis e os Deputados Antônio Carlos Arantes e Walter
Tosta, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Weliton Prado. 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 presentes. A
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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 985, 1.277, 1.485 e 1.528/2007 (relator: Deputado Domingos
Sávio); 1.457, 1.475, 1.508 e 1.531/2007 (relator: Deputado Walter
Tosta); 1.506/2007 (relatora: Deputada Elisa Costa), que receberam
parecer por sua aprovação. Submetido a discussão e votação, é
aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº
1.614/2007. 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 Antônio
Carlos Arantes em que solicita seja realizada audiência pública para
discutir assuntos relacionados ao Super Simples, novo tratamento
tributário simplificado que foi criado em 1º/7/2007. 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, 17 de outubro de 2007.
Rosângela Reis, Presidente - Antônio Carlos Arantes - João Leite.

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
9/10/2007

Às 14h45min, comparece na Sala das Comissões o Deputado
Juninho Araújo, membro da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. O Presidente, Deputado
Juninho Araújo, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e a debater, em audiência pública, a concessão e a instalação
de pedágios na Rodovia Fernão Dias. A Presidência interrompe a 1ª
Parte da reunião para ouvir os Srs. Edson Aires dos Anjos,
representando o Sr. Fernando Guimarães Rodrigues, Superintendente
Regional do DNIT em Minas Gerais; Ubiraci Prata Lima, Prefeito
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Municipal de Itaguara e Presidente da Grambel; Edson Toiychi Shiba,
Vice-Prefeito Municipal de Três Corações, representando o Sr. José
Roberto de Paiva Gomes, Prefeito Municipal de Três Corações;
Antônio Roberto Vilela, Presidente da Câmara Municipal de Três
Corações; Célio de Faria Santos, Prefeito Municipal de Camanducaia;
Carlos Alberto Santa Clara Júnior, Presidente da Câmara Municipal de
Camanducaia; Marcelo Antônio Costa Machado, representando o Sr.
Paulo Sérgio Ribeiro da Silva, Presidente da Federação das
Empresas de Transportes de Cargas do Estado de Minas Gerais;
Tadeu Cantão, Vice-Prefeito Municipal de Ribeirão Vermelho, e
Klécius Balbino, Tesoureiro da Câmara Municipal de Itajubá, que são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento que deu
origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa
a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. Registra-se a presença dos Deputados Paulo Guedes,
Gil Pereira e Djalma Diniz. A Presidência retoma os trabalhos
ordinários da 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 rejeição, no 1º turno, do Projeto
de Lei 438/2007 (relator: Deputado Djalma Diniz, em virtude de
redistribuição). 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 1.341/2007 (relator: Deputado Djalma Diniz) e 1.468/2007 (relator:
Deputado Paulo Guedes), que receberam parecer por sua aprovação.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nºs 1.206, 1.221 e 1.222/2007. Passa-se à 3ª Fase da
2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Na oportunidade, o Presidente recebe
requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Siva em que solicita seja
realizada visita desta Comissão à empresa OHL Brasil, nova
concessionária da BR-381, com vistas a conhecer o cronograma de
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ações para a recuperação dessa rodovia e a conseqüente instalação
de praças de pedágios. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2007.
Gustavo Valadares, Presidente - Juninho Araújo - Gil Pereira.
ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 9/10/2007
Às 15h3min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Gláucia Brandão e Maria Lúcia Mendonça e o Deputado Vanderlei
Jangrossi, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Gláucia Brandão, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Vanderlei Jangrossi, 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 da seguinte
proposição, para a qual designou o relator citado a seguir: Projeto de
Lei nº 1.536/2007, em turno único (Deputado Dimas Fabiano).
Registra-se a presença do Deputado Dimas Fabiano. 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 1.521/2007(relator: Deputado Dimas Fabiano)que recebeu
parecer por sua aprovação. Submetido a votação, é aprovado o
Requerimento nº 1.239/2007. Submetidos a discussão e votação,
cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final
dos Projetos de Lei nºs 1.430, 1.433 e 1.462/2007. 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 da Deputada Elisa Costa em que solicita seja
realizada audiência pública desta Comissão, com os convidados que
menciona, em Governador Valadares, para subsidiar a discussão do
Projeto de Lei nº 1.022/2007. Cumprida a finalidade da reunião, a
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Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Ana Maria Resende - Rosângela

Reis.
ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/10/2007
Às 15h05min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Vanderlei Jangrossi, Padre João, Chico Uejo 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 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
matérias constantes na pauta e a apreciar proposições da Comissão.
Logo após, acusa o recebimento do Ofício nº 304/2007, da Sra. Maria
Karla Batista, Superintendente de Relações Institucionais da ANEEL,
publicado no “Diário do Legislativo” de (4/10/2007). O Presidente
acusa o recebimento da seguinte proposição, para a qual designou o
relator citado a seguir: Projeto de Lei nº 1.561/2007, em turno único,
(Deputado Padre João). 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 Deputado Padre
João, relator da Mensagem nº 100/2007, do Governador do Estado,
solicita seja prorrogado o prazo para emitir seu parecer, o que é
concedido pelo Presidente nos termos regimentais. 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 1.532/2007, (relator: Deputado Chico Uejo). 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
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(1) em que solicita seja realizada audiência pública para discutir a
eliminação gradual do uso do fogo na operação de colheita da cana-
de-açucar; e Getúlio Neiva (1), em que solicita a realização de
audiência pública para debater a necessidade de municipalização da
reforma agrária. 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 outubro de 2007.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Getúlio Neiva - Chico Uejo - Padre

João - Antônio Carlos Arantes.
ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/10/2007

Às 9h21min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, André Quintão, Chico Uejo, 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
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: ofício do Sr. Danilo de Castro, Secretário de
Governo, encaminhando resposta às reivindicações feitas por esta
Comissão relativas à alteração do Decreto nº 44.546, de 20/6/2007; e
de correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data
mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. José Élcio Santos
Monteze, Diretor-Geral do DER-MG (4/10/2007), e Sebastião Navarro
Vieira Filho, Prefeito Municipal de Poços de Caldas (4/10/2007). O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs
1.124/2007, no 1º turno (Deputado Ademir Lucas) e 1.658/2007, no 1º
turno (Deputado Chico Uejo). Registra-se a presença do Deputado
Domingos Sávio. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
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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 1.153/2007 (relator:
Deputado Inácio Franco) e 1.658/2007 na forma do Substitutivo nº 1,
da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Chico Uejo).
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 Ademir Lucas
solicitando a realização de audiência pública desta Comissão para
ouvir representantes do Conselho Federal dos Despachantes
Documentais do Brasil, Cooperativa dos Despachantes de
Documentos do Detran e Sindicato dos Despachantes
Documentaristas de Trânsito de Belo Horizonte, com a finalidade de
prestar esclarecimentos sobre a permissão de emplacamento de
carros. 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 outubro de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - André Quintão - Inácio Franco -

Ademir Lucas - Chico Uejo - Ivair Nogueira.
ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

10/10/2007
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Carlos Mosconi, Hely Tarqüínio, 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 comunica o recebimento da seguinte correspondência:
ofícios da Fundação Ezequiel Dias convidando a Comissão de Saúde
para participar do Baile do Centenário dessa Fundação, no dia
7/12/2007, no Automóvel Clube-BH; e do Sr. Willian Lima de Freitas
relatando sobre o tratamento de sua mãe junto ao Ipsemg de
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Manhuaçu. A Presidência solicita à assessoria que analise a questão.
O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs
1.470/2007, em turno único (Deputado Carlos Pimenta); 1.552/2007,
em turno único (Deputado Doutor Rinaldo); 1.564/2007, 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, no 1º turno, cada um por sua vez, o parecer
pela rejeição do Projeto de Lei nº 184/2007 (relator: Deputado Hely
Tarqüínio) e pela aprovação do Projeto de Lei nº 898/2007 na forma
do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça (relator: Deputado Hely Tarqüínio). Quanto ao Projeto de Lei nº
1.416/2007, no 1º turno, o relator, Deputado Hely Tarqüínio, solicita
prorrogação do prazo regimental, o que é deferido pela Presidência.
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
1.237/2007. 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 Délio Malheiros (2), em que solicita
sejam realizadas audiência pública desta Comissão e a de Direitos
Humanos para debater o tratamento dado às pessoas portadoras de
sofrimento mental e a situação dos hospitais psiquiátricos no Estado;
e reunião conjunta das Comissões de Saúde e Meio Ambiente e
Recursos Naturais para debater a situação ambiental do Rio São
Francisco e do Rio das Velhas, tendo em vista as recentes denúncias
veiculadas na imprensa sobre a contaminação das bacias
hidrográficas por cianobactérias, algas tóxicas que podem pôr em
risco a saúde da população e levar à suspensão do abastecimento de
água no Estado; Dinis Pinheiro em que solicita seja realizada
audiência pública para debater o tema "Parto anônimo"; Carlos
Mosconi (2), em que solicita seja inserida no Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG- e no Orçamento do Estado para o ano de
2008 emenda que aumente o volume de recursos financeiros
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destinados à investigação de paternidade por meio do exame de DNA,
para eliminar o déficit de atendimento atualmente existente na
prestação desse serviço; e em que solicita seja realizado debate
público para discutir os problemas da residência médica no Estado,
tendo em vista as dificuldades enfrentadas nessa atividade. 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 outubro de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Hely Tarqüínio - Carlos Pimenta -

Doutor Rinaldo - Ruy Muniz.
ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/10/2007
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Maria Lúcia Mendonça e Ana Maria Resende e o Deputado Deiró
Marra, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Deiró Marra, 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
a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência, publicada no “Diário do Legislativo” na data
mencionada entre parênteses: ofícios das Sras. Renata Vilhena,
Secretária de Planejamento e Gestão; Romilda Rachel Soares da
Silva, Reitora da Fundação Mineira de Educação e Cultura; e do Sr.
José Geraldo de Oliveira, servidor público no Município de Guanhães
(21/9/2007); e da Sra. Janete Gomes Barreto Paiva, Reitora da
Universidade do Estado de Minas Gerais (26/9/2007). Passa-se à 2ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. O
Projeto de Lei nº 319/2007, em turno único, foi retirado da pauta por
determinação do Presidente da Comissão, por não cumprir
pressupostos regimentais. Após discussão e votação, é aprovado, em
turno único, o Projeto de Lei nº 1.450/2007 (relator: Deputado



971

Vanderlei Jangrossi), que recebeu parecer pela aprovação.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nºs 1.223, 1.224, 1.225 e 1.236/2007. 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, 17 de outubro de 2007.
Deiró Marra, Presidente - Maria Lúcia Mendonça - Ana Maria

Resende.
ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/10/2007
Às 10h38min, 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.
Estão presentes, também, os Deputados Délio Malheiros, Gilberto
Abramo e Weliton Prado. 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
das seguintes proposições, para as quais designou os relatores
citados a seguir: Projetos de Lei nºs 709 e 1.129/2007 (Deputada Elisa
Costa) e 1.111/2007 (Deputado Antônio Júlio), no 2º turno; e 14/2007
(Deputado Sebastião Helvécio); 529/2007 (Deputado Zé Maia);
616/2007 (Deputado Antônio Júlio); 730 e 1.121/2007 (Deputado
Lafayette de Andrada); 1.015/2007 (Deputado Agostinho Patrús Filho);
1.309/2007 (Deputado Jayro Lessa); 1.402/2007 (Deputada Elisa
Costa), 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, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 685/2007 com a
Emenda nº 1 (relator: Deputado Lafayette de Andrada); 1.120/2007
com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
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Deputado Agostinho Patrús Filho); e 1.658/2007 na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Sebastião Helvécio). Os pareceres sobre os Projetos de Lei
nºs 930/2007, no 2º turno, e 852/2007, no 1º turno, deixam de ser
apreciados em virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator,
Deputado Lafayette de Andrada. O Projeto de Lei Complementar nº
27/2007 e o Projeto de Lei nº 1.585/2007 são retirados da pauta 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. Submetido a votação é aprovado requerimento da
Deputada Elisa Costa em que pleiteia a esta Comissão que solicite ao
Presidente desta Casa a constituição de comissão especial para
proceder a estudos detalhados da situação previdenciária dos
servidores públicos do Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a reunião extraordinária, dia 15/10/2007,
às 18 horas, com edital a ser publicado, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa - João Leite - Sebastião Helvécio.
ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 10/10/2007
Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Lafayette de Andrada, Gilberto Abramo e Antônio Carlos Arantes
(substituindo este à Deputada Gláucia Brandão, por indicação da
Liderança do BSB), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Lafayette de Andrada,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Gilberto Abramo, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a discutir e votar pareceres em fase de redação final e acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projeto de Resolução nº 1.547/2007;
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Projetos de Lei nºs 261, 1.249, 1.356, 1.415, 571, 1.102, 1.188, 1.208,
1.308, 1.365 e 1.418/2007 (Deputado Antônio Carlos Arantes); 1.425,
1.429, 1.434, 1.439, 1.443, 1.456, 1.461, 1.474, 1.484, 1.486, 1.490,
1.525 e 1.526/2007 (Deputado Gilberto Abramo). 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 do Projeto de Resolução nº 1.547/2007 e
dos Projetos de Lei nºs 261, 1.249, 1.356 e 1.415 (relator: Deputado
Antônio Carlos Arantes). 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 571, 1.102, 1.188, 1.208, 1.308, 1.365 e
1.418/2007 (relator: Deputado Antônio Carlos Arantes); 1.425, 1.429,
1.439, 1.443, 1.456, 1.461, 1.474, 1.484, 1.486, 1.490, 1.525 e
1.526/2007 (relator: Deputado Gilberto Abramo). 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 outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão - Gilberto

Abramo.
ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/10/2007
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 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 discutir e
votar proposições da Comissão e passa à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições da
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Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Weliton Prado (2), em que
solicita seja realizada reunião na cidade de Alto Caparaó para
debater, em audiência pública, a nova demarcação da área do Parque
Nacional do Caparaó, bem como a legalização da documentação das
terras denominadas Córrego Três Barras, e seja formulado apelo ao
Presidente da Cohab solicitando sejam tomadas providências em
relação aos Conjuntos Habitacionais Morro Alto e Caieiras, para que
sejam suspensas as ações de despejo propostas por essa entidade,
bem como a utilização dos recursos do PAC para a regularização
fundiária dessas áreas; Carlin Moura em que solicita seja realizada
audiência pública para discutir problemas referentes à falta de rede de
água e esgoto no Município de Contagem; Weliton Prado, Carlin
Moura, Elisa Costa e Padre João (2), em que solicitam seja realizada
reunião para debater, em audiência pública, a destinação dos lucros
da empresa subsidiária da Copasa responsável pela exploração das
águas minerais e seja realizada visita ao Governador do Estado para
discutir a pauta da reforma urbana, com a presença de representantes
dos movimentos sociais. 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 outubro de 2007.
Weliton Prado, Presidente - Ronaldo Magalhães - Wander Borges.
ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 11/10/2007

Às 9h11min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Ângelo, João Leite 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 apreciar a matéria constante da
pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício
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do Sr. Igor Guimarães Silva, encaminhando, para tomada de
providências, documento referente a suspeita de ocorrência de
irregularidades na administração dos imóveis do Programa de
Arrendamento Residencial - PAR, da Caixa Econômica Federal, por
parte do Grupo Pontual Assessoria Imobiliária e Condominial, em Belo
Horizonte; e de correspondência publicada no “Diário do Legislativo”,
na data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Mário Konichi
Higuchi Júnior, Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça de
Defesa dos Direitos Humanos, Luís Márcio Araújo Ramos, Presidente
da Fhemig, Gustavo Botelho Neto, Superintendente-Geral de Polícia
Civil, e Ten.-Cel. PM Silas Barnabé de Souza, Comandante do 40º
Batalhão de Polícia Militar, (4/10/2007); Oswaldo Borges da Costa
Filho, Diretor-Presidente da Codemig, Renato Antônio Boechat de
Araújo Magalhães, Promotor de Justiça, e Décio Freire (6/10/2007). O
Presidente dá ciência aos Deputados do relatório de visita desta
Comissão realizada no dia 25/9/2007 à cadeia pública de Nova Lima.
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
1.240/2007. 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 Durval Ângelo (13), em que solicita
sejam formulados apelos à Defensoria Pública do Estado com vistas a
que envie a esta Casa cópia do relatório da visita feita à 16ª Delegacia
Distrital, na Pampulha, bem como informações sobre as providências
que estão sendo tomadas com vistas à interdição da carceragem
dessa delegacia; ao Chefe de Polícia Civil do Estado com vistas a que
envie a esta Casa relação nominal das presas que foram vítimas de
violência por ocasião de prisão em flagrante, cópias dos respectivos
exames de corpo delito e levantamento das delegacias de origem
dessas presas, informações sobre os inquéritos instaurados contra
policiais em virtude do emprego de violência no ato da prisão em
flagrante, constando os nomes dos policiais envolvidos e informações
sobre as providências que estão sendo tomadas para elucidação dos
fatos apurados com vistas à solução dos problemas detectados nessa
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delegacia; ao Corregedor da PMMG, com vistas a que sejam tomadas
providências quanto à apuração das agressões praticadas pela
Sargento PM Heloísa Maria Santos contra o Sr. Marcos Vinícius
Moreno Rodrigues, Chefe da Divisão de Registro de Veículos do
Detran-MG, durante vistoria do veículo da referida policial, no dia
10/10/2007; ao Diretor-Geral do Detran-MG com vistas a que envie a
esta Casa informações sobre a possível suspeita de adulteração do
chassi do fiat uno de propriedade da Sargento PM Heloísa Maria
Santos, quando da vistoria do veículo em 10/10/2007, na qual a
proprietária teria se desentendido com a vistoriadora e agredido o Sr.
Marcos Vinícius Moreno Rodrigues, Chefe da Divisão de Registro de
Veículos do Detran-MG; ao Chefe da Polícia Civil com vistas a que
envie a esta Casa cópia do inquérito instaurado para apurar atos de
violência praticados pela Sargento PM Heloísa Maria Santos contra o
Sr. Marcos Vinícius Moreno Rodrigues, Chefe da Divisão de Registro
de Veículos do Detran-MG; à Defensoria Pública, ao Ministério
Público, à Secretaria de Defesa Social e à Subsecretaria de
Administração Prisional, com vistas a que enviem a esta Casa cópia
do relatório da visita à cadeia pública de Nova Lima; ao Incra,
solicitando a ampliação de convênio com o Instituto de Terras - Iter, a
fim de realizar os levantamentos antropológicos das comunidades
remanescentes de quilombos, para agilizar a regularização e titulação
de suas terras; seja encaminhada cópia das notas taquigráficas de
reunião desta Comissão realizada no dia 8/10/2007, que discutiu a
situação dos quilombolas em Minas Gerais, aos Srs. Gustavo
Gorgosinho Alves de Meira, Defensor Público Estadual, Gustavo
Zorthea da Silva, Defensor Público da União, João Batista de Oliveira,
Subsecretário de Direitos Humanos, Marcos Helênio Leoni Pena,
Superintendente Regional do Incra, Afonso Henrique de Miranda
Teixeira, Procurador de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio
Operacional de Conflitos Agrários, Willimam Hestefany da Silva,
Presidente do Conselho Estadual do Negro, e à Secretaria Especial
de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, para conhecimento e
intervenção mais decisiva dessa Secretaria acerca dos fatos relatados
durante a reunião, especificamente quanto à agilização da titulação
das terras das comunidades remanescentes de quilombos; sejam
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encaminhadas à 13ª Promotoria de Justiça do Ministério Público e à
Corregedoria da Polícia Militar, para tomada de providências, cópias
dos exames médicos realizados pela Sra. Regina Célia Abade, que
comprovam lesões provocadas por agressões sofridas no interior da
Loja Ponto Frio, em junho de 2007, supostamente praticadas por
policiais militares; seja realizada reunião desta Comissão para, em
audiência pública, na Câmara Municipal de Contagem, discutir a ação
policial que resultou na morte de Davidson Herculano da Silva,
ocorrida no dia 23/9/2007; e sejam formulados apelos ao Juiz do
Juizado Especial da Comarca de Viçosa com vistas a que envie a esta
Casa cópia das sentenças proferidas nos processos instaurados para
apurar denúncia de falsidade em exames de DNA, realizados pelo
Laboratório Labgene; ao Delegado Regional de Viçosa com vistas a
que envie a esta Casa cópia dos inquéritos instaurados sobre essa
denúncia; e Délio Malheiros, em que solicita realização de visita desta
Comissão e a de Segurança Pública à cadeia pública de Governador
Valadares, a fim de verificar as condições em que se encontram os
detentos ali recolhidos. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de outubro de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - João Leite.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/10/2007
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues, Paulo Cesar e Luiz Tadeu Leite. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Sargento Rodrigues,
declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar matéria constante na pauta e a tratar de assuntos de
interesse da Comissão e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofício dos Srs. Délio Malheiros, Deputado Estadual,
encaminhando relatório subscrito pelo Sr. Alceu José Torres Marques,
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Procurador-Geral de Justiça Adjunto Jurídico da Comarca de
Governador Valadares, referente à atual situação carcerária do
referido Município; Francisco Donizetti Naves, Presidente da Câmara
Municipal de Oliveira, encaminhando documento subscrito pelo Sr.
Adelardo Franco de Carvalho Júnior, Juiz de Direito da 1ª Vara da
Comarca de Oliveira, publicado no “Diário do Legislativo” de
11/10/2007. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto
de Lei nº 439/2007 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Paulo
Cesar, em virtude de redistribuição). 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
1.252, 1.262, 1.263, 1.265, 1.268, 1.269, 1.270, 1.271, 1.272 e
1.273/2007. 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 Sargento Rodrigues e Paulo Cesar em
que solicitam seja formulada manifestação de repúdio à Sra. Cristiane
Lima, Delegada de Polícia e Assessora na Secretaria de Defesa
Social, por seu tratamento ríspido e desrespeitoso contra Deputados
desta Casa, no dia 23/8/2007, no Município de Ponte Nova, bem como
por criar obstáculos para o trabalho de fiscalização desenvolvido pelo
Poder Legislativo, por meio desta Comissão; e seja dada ciência ao
Secretário de Defesa Social e ao Chefe da Polícia Civil; Sargento
Rodrigues (8), em que solicita sejam realizadas visitas desta
Comissão ao Secretário de Defesa Social, para discutir problemas
relacionados à Segurança Pública no Município de Águas Formosas;
ao Município de Diadema (SP), para conhecer a experiência na
redução de homicídios desse Município em razão do horário de
fechamento de bares e similares; sejam encaminhadas manifestações
de aplauso aos policiais militares relacionados que participaram da
ocorrência no dia 14/10/2007, que culminou na prisão de Roberto
Junio Bertoldo, conhecido como “Juninho Pagode”, apontado como
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líder dos criminosos envolvidos na chacina ocorrida em um sítio em
Ribeirão das Neves, no dia 8/9/2007, que terminou na morte de sete
moradores da Pedreira; aos policiais militares relacionados que
participaram da ocorrência no dia 15/10/2007, que culminou na prisão
de quatro homens e na apreensão de uma menor de 17 anos, no
Bairro Horto Florestal, no Município de Belo Horizonte, acusados de
integrarem uma quadrilha de roubo de carga e tráfico de drogas no
Bairro Tupi; aos policiais civis relacionados que participaram da
ocorrência no dia 16/10/2007, que culminou na prisão, por tráfico de
drogas, do Sargento PM Nilson José da Silva Ribeiro e mais quatro
pessoas, e na apreensão de 5kg de crack, de uma sub-metralhadora,
de balanças de precisão e de frascos de anabolizantes; aos policiais
civis relacionados, que participaram da ocorrência no dia 15/10/2007,
que culminou na prisão, por tráfico de drogas, de Antônio Marcos
Martins de Jesus, conhecido por "Éder da Cadeira de Rodas"; ao
jornalista Thiago Herdy pela matéria veiculada no jornal “Estado de
Minas” do dia 14/10/2007, intitulada "Delinqüentes - Acima da Lei";
Délio Malheiros (3) em que solicita sejam realizadas reuniões
conjuntas desta Comissão com a de Defesa do Consumidor para, em
audiência pública, discutir informações de que a Associação dos
Servidores  do  Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas
Gerais - Ascobom -, vem ofertando e comercializando seguros
automobilísticos em nome do Corpo de Bombeiros, sem autorização;
e para debater sobre o horário de fechamento dos bares e
restaurantes do Estado; e em que solicita seja realizada visita desta
Comissão com a de Direitos Humanos à cadeia pública do Município
de Governador Valadares, com a finalidade de verificar as condições
em que se encontram os detentos, devido à denúncia encaminhada
por Promotores de Justiça dessa Comarca. 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 outubro de 2007.
Sargento Rodrigues, Presidente - Paulo Cesar - Luiz Tadeu Leite.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.535/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em epígrafe
visa declarar de utilidade pública o Centro de Educação Infantil Santa
Rita de Cássia, com sede no Município de Carmo da Cachoeira.

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 1.535/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Centro de Educação Infantil Santa Rita de Cássia, com sede no
Município de Carmo da Cachoeira, entidade que tem por objetivo
prestar atendimento a crianças de até cinco anos de idade. Entre os
vários serviços que lhes oferece, podem ser enumeradas: atividades
educativas e socializantes, culturais, de lazer e esportivas. Propicia-
lhes, ainda, alimentação e assistência médica gratuitas.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.535/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2007.
Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.561/2007

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação dos Produtores de Leite de
Campanha e Região - Aprolcamp -, com sede no Município de
Campanha.

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 1.561/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Produtores de Leite de Campanha e Região, que
possui como finalidade primordial a prestação de quaisquer serviços
que possam contribuir para o fomento e a racionalização das
explorações agropecuárias e que visem ao fortalecimento econômico
e social do homem do campo.

Além disso, proporciona-lhe atendimento nas áreas da saúde, da
educação, do lazer e do esporte; presta assistência aos idosos, aos
adolescentes e às crianças; combate a fome e a pobreza; promove a
integração dos seus associados no mercado de trabalho; orienta
sobre a preservação do meio ambiente; firma convênios com órgãos
públicos e com a iniciativa privada para fortalecer suas iniciativas.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, tem por finalidade retificar o nome da entidade
de acordo com o constante no art. 1º de seu estatuto.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 1.561/2007 em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 17 de outubro de 2007.
Padre João, relator.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 18/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o Projeto de Lei nº 18/2007
pretende obrigar o fornecimento gratuito de veículos motorizados para
facilitar a locomoção de portadores de deficiência física e idosos.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 9/2/2007, a proposição foi
examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, legalidade e constitucionalidade na
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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.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe visa a instituir a obrigatoriedade de

fornecimento gratuito de veículos motorizados para facilitar a
locomoção das pessoas com deficiência e dos idosos.

A medida consubstanciada na proposição objetiva proporcionar mais
autonomia e independência às pessoas com necessidades especiais,
tendo em vista as peculiaridades a que estão sujeitas. É mais uma
ação proposta pelo Legislativo para melhorar a qualidade de vida das
pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade.

A Constituição Federal promulgada em 1988 representou um avanço
na proteção dos direitos dos cidadãos, especificamente das pessoas
com deficiência, e muitas normas têm sido elaboradas com a
finalidade de garantir o cumprimento dos princípios e das diretrizes
constitucionais.

A Lei Federal nº 10.098, de 2000, instrumentalizou os ditames
constitucionais, estabelecendo normas gerais e critérios básicos para
a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com
mobilidade reduzida. Acessibilidade é a possibilidade de utilização,
com segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e
equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos
sistemas e meios de comunicação. Várias adaptações já foram
efetuadas nos espaços públicos, como a construção de rampas e
corrimãos e a instalação de identificador em braile e informação
sonora nos elevadores, de modo a facilitar a locomoção da pessoa
com deficiência.

Em âmbito estadual, a Lei nº 11.666, de 1994, configurou-se como
instrumento de concretização da igualdade, ao determinar o merecido
tratamento preferencial às pessoas com necessidades especiais. O
objetivo dessa norma é assegurar que as pessoas com deficiência
não encontrem obstáculos ao seu direito de ir e vir, garantindo que os
edifícios de uso público possam ser freqüentados por elas. A Lei nº
11.666 foi regulamentada pelo Decreto nº 43.926, de 2004, que
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também instituiu o Programa Acessibilidade Minas.
Conforme o projeto de lei em análise, os centros comerciais,

“shopping centers”, hipermercados e supermercados localizados no
Estado fornecerão gratuitamente veículos motorizados para facilitar a
locomoção, em suas dependências internas e externas, de portadores
de necessidades especiais. A respeito, convém ressaltar que a
mencionada Lei nº 11.666 abrange o objeto da proposição em tela,
além de possuir maior raio de alcance normativo, visto referir-se a
“prédios de uso público”, ao passo que a proposição se refere a locais
específicos. Assim, a fim de evitar uma proliferação de leis autônomas
tratando do mesmo objeto, a Comissão de Constituição e Justiça
apresentou o Substitutivo nº 1, no qual propõe alteração no § 4º do
art. 3º daquela lei, para que o dispositivo passe a prever o
oferecimento gratuito de cadeira de rodas ou de qualquer outro
veículo que possibilite a locomoção das pessoas com deficiência e
dos idosos. Consideramos oportuna a modificação proposta e
ratificamos a opinião adotada por aquela Comissão, favoravelmente à
proposição.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

18/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 17 de outubro de 2007.
Rosângela Reis, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator - João

Leite.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 439/2007

Comissão de Segurança Pública
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº
439/2007, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
678/2003, dispõe sobre bloqueador de celulares em presídios, casas
de detenção, penitenciárias, cadeias e distritos policiais e dá outras
providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 22/3/2007, foi a matéria
examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
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Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, XV, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei sob exame tem por escopo coibir o uso de telefones

móveis nas unidades prisionais. Para tanto, pretende tornar
obrigatório que os estabelecimentos prisionais disponham de
equipamento bloqueador de sinais de radiocomunicação - BSR. A
proposição discorre, ainda, sobre critérios para uso de antena,
potência e faixas de radiofreqüência.

O uso da telefonia móvel nos estabelecimentos carcerários é dos
problemas mais graves hoje vividos pela segurança pública em nosso
país. Criminosos de toda espécie conseguem permanecer
delinqüindo, mesmo formalmente presos, mediante o uso desses
aparelhos. Esta Comissão tem se ocupado do problema há algum
tempo, tendo realizado, em 20/3/2007, audiência pública para debatê-
lo. Esta Casa, aliás, tratou da questão em comissões parlamentares
de inquérito, a partir da premissa de que o uso de tais equipamentos
constitui burla à execução penal e problema de segurança pública. Em
2000, a CPI do Narcotráfico apresentou relatório final repleto de
menções a essa prática. Afirmou, por exemplo, que “no interior do
estabelecimento prisional, privilégios inconcebíveis como o uso de
telefones celulares pelos presos permitiam que, dali, os comerciantes
de substâncias ilícitas comandassem seu lucrativo negócio”. Também
o relatório final da CPI do Sistema Prisional, de 2002, assinalou a
questão. Seu item 6.6 trata especificamente dessa matéria, concluindo
pela necessidade de se aperfeiçoarem os meios de vigilância e as
revistas nas unidades penitenciárias estaduais.

O conteúdo da proposição se mostra apto ao enfrentamento do
problema, na medida em que, de forma sintética, porém suficiente,
define a obrigação de se instalar o bloqueador de celulares nas
repartições públicas que menciona, assegurando não somente sua
efetividade funcional, como também a ausência de prejuízo para
terceiros.

Cumpre verificar que a proposta está adequada aos ditames da Lei
Federal nº 9.472, de 1997, que confere à Agência Nacional de
Telecomunicações - Anatel - a função de regular o setor de
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telecomunicações, bem como aos preceitos contidos na Resolução nº
308, da Anatel, que contém normas de uso de bloqueador de sinais de
radiocomunicação - BSR - em estabelecimento penitenciário, e na
Resolução nº 306, do mesmo órgão, que aprova normas para
certificação e homologação de BSR.

Perceba-se que, nos termos da Resolução nº 308, o bloqueio deve
ficar restrito aos limites do estabelecimento, não podendo ocorrer
interrupção ou falha na comunicação dos celulares dos moradores da
região próxima ao equipamento implantado. A norma estabelece que
os bloqueadores tenham abrangência limitada e só funcionem dentro
do presídio, a fim de evitar situações de incômodo social como as de
Araraquara, São Vicente, Franco da Rocha e Presidente Wenceslau,
no Estado de São Paulo, Municípios onde os sistemas de bloqueio
estão implantados em penitenciárias e cuja população tem enfrentado
sérios problemas de acesso à rede de telefonia móvel (“In”:
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u121759.shtml).
Essa questão é abordada no art. 5º da proposição, que também limita
o alcance dos bloqueadores às dependências dos estabelecimentos
carcerários.

No trâmite do projeto, o autor ofereceu, nesta Comissão, proposta
de emenda, modificando o art. 1º. Na alteração sugerida, o alvo do
comando legal passaria do Poder Executivo para as operadoras de
telefonia celular.

A proposta de emenda obedece aos imperativos jurídicos ligados à
questão, bem como, no mérito, atende melhor ao interesse público.
Observe-se a posição do Juiz estadual Fernando Botelho, estudioso
do assunto, que assim se posiciona sobre a questão:

“A lei brasileira (de execução penal) trata a comunidade interna
daqueles estabelecimentos como população sujeita, durante o
cumprimento da pena, a uma ‘capitis deminutio’, isto é, uma
população que tem legalmente reduzidos certos direitos, que não se
restringem aos puramente de locomoção física, indo além, afetando
direitos civis, patrimoniais, eleitorais.

É por isso que precisamos pensar, nesta solução, dentro da
seguinte equação jurídica: condenados-encarcerados não têm direito
de uso irrestrito de serviços de telecomunicações; pelo contrário,



986

estão proibidos de acesso a certos sistemas comunicativos, que
possam pôr em risco a segurança interna e externa dos
estabelecimentos penais. (...) Esse direito (ao uso dos serviços de
telecomunicações) só está assegurado, de forma isonômica e
irrestrita, àqueles que possam, legalmente, exercê-lo. Quem está, por
lei, submetido a alguma restrição legal de comunicação com o meio
exterior, não está, por esse fato, autorizado a acessar estruturas de
telecomunicações; conseqüentemente, a esses, os serviços não
podem e não devem se fazer disponíveis. (...)

A idéia parece ser, portanto, a da solução voltada, unicamente, para
instalação de meio que impeça (bloqueie) a comunicação, e não que a
viabilize. (“In”: www.wirelessbrasil.org/fernando_botelho)”.

Observe-se que, se o preso não possui o direito a esse tipo de
comunicação, não podem as operadoras favorecer, com a oferta de
sinal, a prática do uso ilícito de telefonia móvel nas unidades
prisionais. Devem, sim, assegurar que o uso normal de sua rede de
comunicação não proporcione facilidades para criminosos.

Todavia, tanto o projeto quanto a proposta de emenda são por
demais extensivos, pois incluem entre os estabelecimentos a
receberem o bloqueador os distritos policiais. Os distritos são
repartições da Polícia Civil cujas atribuições administrativas devem
dispor de telefonia móvel, em benefício da eficiência no serviço. Por
essa razão, acatamos o sugerido pela proposta de emenda oferecida
pelo autor, transferindo o alvo do comando legal do Poder Executivo
para as operadoras de telefonia celular, mas com restrição às
unidades abrangidas, o que fazemos por meio da Emenda nº 1,
apresentada ao final deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei nº

439/2007 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Ficam as operadoras de telefonia celular no Estado de

Minas Gerais obrigadas a instalar equipamento bloqueador de sinais
de radiocomunicação - BSR - nas penitenciárias, nas casas de
detenção, nos presídios e nas cadeias públicas do Estado.
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Sala das Comissões, 17 de outubro de 2007.
Sargento Rodrigues, Presidente - Paulo Cesar, relator - Luiz Tadeu

Leite.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.068/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Zezé Perrella, o projeto de lei em epígrafe
isenta o doador de sangue do pagamento de taxas de inscrição em
concursos públicos.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 17/5/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, Administração
Pública e Fiscalização Financeira e Orçamentária.

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 pretende isentar o doador de sangue do pagamento de

taxa de inscrição em concurso público realizado pelo Estado. Prevê
que a comprovação da condição de doador seja feita mediante a
apresentação de documento contendo a data em que foram realizadas
as doações - que deverão ser de, pelo menos, duas no mesmo ano -,
firmado por órgão oficial ou entidade coletora credenciada pela União,
pelo Estado ou por Município.

O projeto revela indubitável preocupação com a saúde, uma vez que
pretende incentivar a doação de sangue, material orgânico
indispensável à vida e essencial a procedimentos médicos, em
inúmeras e variadas situações.

A matéria encontra-se relacionada entre aquelas de competência
legislativa concorrente entre a União, o Estado e o Distrito Federal,
conforme estabelece o art. 24, inciso XII, “in fine”, da Constituição
Federal. Trata-se de dispositivo que torna o Estado competente para
legislar sobre proteção e defesa da saúde. Não há, portanto, no caso
em tela, restrição constitucional quanto à competência para deflagrar
o processo legislativo.

Vemos, então, que não existe óbice de natureza constitucional ou
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legal que impeça a aprovação da matéria.
É mister observar, entretanto, que a Lei n° 13.392,  de 7/12/99, isenta

o cidadão desempregado do pagamento de taxa de inscrição em
concurso público. Em razão do princípio da consolidação das leis, que
norteia o processo legislativo nesta Assembléia Legislativa, é
conveniente, para introduzir a inovação proposta no ordenamento
jurídico, que se proceda à alteração da lei em vigor, evitando-se a
edição de nova lei.

Faz-se necessário observar que o substitutivo apresentado visa tão-
somente a adequar o projeto ao princípio da consolidação das leis e à
técnica legislativa. A análise do mérito da matéria, especialmente
quanto ao número de doações necessárias para fazer jus ao
benefício, deverá ser objeto de estudo pela comissão competente, no
momento oportuno.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.068/2007 na
forma do Substitutivo n° 1 .

SUBSTITUTIVO N° 1
Altera a Lei n° 13.392, de 7 de dezembro de 1999, q ue isenta o

cidadão desempregado do pagamento de taxa de inscrição em
concurso público no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 1º da Lei n° 13.392, de 7 de dezem bro de 1999,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - Ficam isentos do pagamento da taxa de inscrição em

concurso público do Estado o cidadão comprovadamente
desempregado e o doador regular de sangue.

§ 1º - O candidato comprovará, no ato de inscrição, a condição de:
I - desempregado, mediante a apresentação da Carteira de Trabalho

e Previdência Social ou documento similar;
II - doador regular de sangue, mediante a apresentação de

documento emitido pela entidade coletora, em que constem as datas
das doações.

§ 2º - Constarão no edital do concurso as informações relativas à
isenção da taxa de que trata esta lei e aos documentos a que se
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refere o § 1º.
§ 3º - Para os fins desta lei, considera-se doador regular de sangue

aquele que tenha doado sangue em órgão oficial ou entidade
credenciada pela União, pelo Estado ou por Município, no mínimo
duas vezes ao ano, por pelo menos dois anos.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio - Neider Moreira - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.227/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o 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”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 7/6/2007, a proposição foi
analisada 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 a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe tem por escopo obrigar hotéis e similares

a manter, em suas dependências, placa alertando para a exploração
sexual de crianças e adolescentes. Trata-se de medida que se insere
no âmbito das políticas públicas destinadas a assegurar à criança e ao
adolescente tratamento digno e prioritário, nos termos preconizados
pela Constituição da República.

Verifica-se que o projeto de lei sob análise contribui para a defesa
da criança e do adolescente em uma situação das mais sensíveis, na
qual essas pessoas ficam sujeitas a toda sorte de abusos e violências.
A estratégia nele explicitada se mostra adequada, já que envolve a
divulgação de advertência acerca do caráter ilícito da exploração de
crianças e adolescentes em lugares nos quais, eventualmente, tais
atos podem ocorrer.
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Existem no Brasil, informa a Associação Brasileira da Indústria de
Hotéis, cerca de 25 mil estabelecimentos de hospedagem. Em Minas
Gerais, que ocupa a 7ª colocação no “ranking” nacional, há
aproximadamente 7 mil deles. Cumpre realçar ainda que, segundo
dados apurados pela Polícia Rodoviária Federal - PRF - e a
Organização Internacional do Trabalho - OIT -, Minas Gerais é o
Estado com mais pontos de exploração sexual infantil nas estradas
(“Guia para localização dos pontos vulneráveis à exploração infanto-
juvenil ao longo das rodovias”). São 290 pontos, entre os quais muitos
hotéis e motéis, conforme explicou a Coordenadora do programa de
combate ao tráfico de pessoas da OIT, Thaís Dumet Farias (jornal
“Hoje em Dia”, 16/8/2007). Esses dados são significativos, o que
evidencia a magnitude do universo abrangido pela proposição, bem
como a importância de sua aprovação.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou substitutivo, que
aperfeiçoa a redação original do projeto e torna seu conteúdo mais
adequado aos fins normativos a que se destina. Trata-se, pois, de
proposição meritória, que pode, efetivamente, contribuir para a
redução dos casos de exploração sexual de crianças e adolescentes,
bem como para a responsabilização de pessoas ligadas a essas
ações.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.227/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 17 de outubro de 2007.
Rosângela Reis, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator - João

Leite.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 571/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 571/2007, de autoria do Deputad o Fábio Avelar,

que declara de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo de
Capetinga, obra unida à Sociedade de São Vicente de Paulo, com
sede no Município de Capetinga, 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° 571/2007
Declara de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo de

Capetinga, com sede no Município de Capetinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Lar  São Vicente de

Paulo de Capetinga, obra unida à Sociedade de São Vicente de
Paulo, com sede no Município de Capetinga.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente e relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.102/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.102/2007, de autoria do Deput ado Zezé

Perrella, que dá nova redação ao art. 1° da Lei n° 3.694, de 6 de
dezembro de 1965, que reconhece de utilidade pública a Associação
Asilo de Velhos Santo Antônio, com sede na cidade de Oliveira, foi
aprovado em turno único, na forma do Substitutivo 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° 1.102/2007
Declara de utilidade pública o Asilo Santo Antônio, com sede no

Município de Oliveira, e revoga a Lei n° 3.694, de 6 de dezembro de
1965.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Asi lo Santo Antônio,

com sede no Município de Oliveira.
Art. 2° - Fica revogada a Lei n° 3.694, de 6 de dez embro de 1965.
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator -

Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.208/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.208/2007, de autoria do Deput ado Irani
Barbosa, que declara de utilidade pública a Associação dos
Motoristas, 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, 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° 1.208/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Motoristas,

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.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos

Motoristas, 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.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator -
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Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.308/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.308/2007, de autoria do Deput ado Sávio Souza
Cruz, que declara de utilidade pública a Creche Amor e Perseverança
de Governador Valadares, 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° 1.308/2007
Declara de utilidade pública a Creche Amor e Perseverança de

Governador Valadares, 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 Amor e

Perseverança de Governador Valadares, com sede no Município de
Governador Valadares.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator -

Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.418/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.418/2007, de autoria do Deput ado Antônio
Júlio, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - Apae - de Aimorés, 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
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final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 1.418/2007

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - Apae - de Aimorés, 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 Aimorés, com sede nesse
Município.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator -

Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.425/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.425/2007, de autoria da Deput ada Maria Lúcia
Mendonça, que declara de utilidade pública a Vila Vicentina da
Sociedade São Vicente de Paulo de Abaeté - SSVP -, com sede no
Município de Abaeté, 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° 1.425/2007
Declara de utilidade pública a entidade Vila Vicentina da Sociedade

São Vicente de Paulo de Abaeté, com sede no Município de Abaeté.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Vila Vicentina

da Sociedade São Vicente de Paulo de Abaeté, com sede no
Município de Abaeté.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Antônio Carlos Arantes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
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1.429/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.429/2007, de autoria do Deput ado Ivair
Nogueira, que declara de utilidade pública o Centro Integrado de
Apoio à Criança Paulense - CIACP -, com sede no Município de
Monsenhor Paulo, 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° 1.429/2007
Declara de utilidade pública o Centro Integrado de Apoio à Criança

Paulense - CIACP -, com sede no Município de Monsenhor Paulo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Cen tro Integrado de

Apoio à Criança Paulense - CIACP -, com sede no Município de
Monsenhor Paulo.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Antônio Carlos Arantes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.434/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.434/2007, de autoria do Deput ado Gustavo
Valadares, que declara de utilidade pública a Associação Ministério
Jericó, 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° 1.434/2007
Declara de utilidade pública a Associação Ministério Jericó, com
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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 Ministério

Jericó, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Antônio Carlos Arantes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.439/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.439/2007, de autoria do Deput ado Alencar da
Silveira Jr., que declara de utilidade pública a Creche Nossa Senhora
do Carmo da Vila Santa Rita de Cássia, 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° 1.439/2007
Declara de utilidade pública a Creche Nossa Senhora do Carmo da

Vila Santa Rita de Cássia, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Cre che Nossa Senhora

do Carmo da Vila Santa Rita de Cássia, com sede no Município de
Belo Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data da sua pu blicação.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Antônio Carlos Arantes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.474/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.474/2007, de autoria do Deput ado Domingos
Sávio, que declara de utilidade pública  a  Associação SOS Fraldas
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Descartáveis - SOS Fraldas -, com sede no Município de Pouso
Alegre, 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° 1.474/2007
Declara de utilidade  pública a Associação SOS Fraldas

Descartáveis - SOS Fraldas -, com sede no Município de Pouso
Alegre.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação SOS

Fraldas Descartáveis - SOS Fraldas -, com sede no Município de
Pouso Alegre.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Antônio Carlos Arantes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.486/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.486/2007, de autoria do Deput ado Durval
Ângelo, que declara 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, 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° 1.486/2007
Declara 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.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação do Grupo

de Apoio e Defesa dos Direitos Humanos de Águas Formosas -
Agadhaf -, com sede no Município de Águas Formosas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Antônio Carlos Arantes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.490/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.490/2007, de autoria do Deput ado Roberto
Carvalho, que declara de utilidade pública a Associação União Nossa
Senhora Aparecida, com sede no Município de Cássia, 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° 1.490/2007
Declara de utilidade pública a Associação União Nossa Senhora

Aparecida, com sede no Município de Cássia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação União

Nossa Senhora Aparecida, com sede no Município de Cássia.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Antônio Carlos Arantes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.525/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.525/2007, de autoria do Deput ado Ademir
Lucas, que declara de utilidade pública a Associação dos Amigos do
Conjunto Carajás, com sede no Município de Contagem, foi aprovado



999

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° 1.525/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos do Conjunto

Carajás, com sede no Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos

Amigos do Conjunto Carajás, com sede no Município de Contagem.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Antônio Carlos Arantes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.526/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.526/2007, de autoria do Deput ado Ademir
Lucas, que declara de utilidade pública o Centro de Solidariedade e
Apoio ao Trabalhador do Estado de Minas Gerais - CSAT -, 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° 1.526/2007
Declara de utilidade pública o Centro de Solidariedade e Apoio ao

Trabalhador do Estado de Minas Gerais - CSAT -, com sede no
Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Cen tro de

Solidariedade e Apoio ao Trabalhador do Estado de Minas Gerais -
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CSAT -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Antônio Carlos Arantes.
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ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/10/2007
Presidência dos Deputados Sebastião Helvécio e Deiró Marra

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios e cartões - 2ª Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei
nºs 1.703 a 1.706/2007 - Requerimentos nºs 1.343 a 1.353/2007 -
Comunicações: Comunicação do Deputado Elmiro Nascimento -
Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários - Encerramento.

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 Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz -
Carlin Moura - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo
Ribeiro Silva - Deiró Marra - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos
Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro
Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira
- Gláucia Brandão - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira -
Jayro Lessa - João Leite - Leonardo Moreira - Maria Lúcia Mendonça -
Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira -
Rômulo Veneroso - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza
Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi -
Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Helvécio) - 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)
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Ata
- O Deputado Antônio Júlio, 2º- Secretário “ad hoc”, procede à leitura

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

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

OFÍCIOS
Do Sr. Ciro Pedrosa, Deputado Federal, prestando informações

relativas ao Requerimento nº 989/2007, do Deputado Eros Biondini e
outros.

Do Sr. Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Agricultura, prestando
informações relativas ao Requerimento nº 1.017/2007, da Deputada
Ana Maria Resende.

Do Sr. Simão Cirineu Dias, Secretário de Fazenda (4),
encaminhando informações relativas aos Projetos de Lei nºs 1.230,
1.403, 681 e 1.447/2007, em atenção a pedido de diligência da
Comissão de Justiça. (- Anexem-se os ofícios e as notas técnicas aos
respectivos projetos de lei.)

Do Sr. Manoel da Silva Ribeiro, Prefeito Municipal de Ressaquinha,
solicitando apoio desta Casa a projeto que trata da implantação do
Centro de Referência em Assistência Social, no Município de
Ressaquinha. (- À Comissão do Trabalho.)

Do Sr. Aurélio Cezar Donádia Ferreira, Prefeito Municipal de
Itabirinha (2), prestando informações relativas aos Projetos de Lei nºs
1.480 e 1.481/2007, em atenção a pedido de diligência da Comissão
de Justiça. (- Anexem-se aos respectivos projetos de lei.)

Do Sr. Dennis Mendonça Ramos, Presidente da Câmara Municipal
de Ponte Nova, prestando informações relativas ao Projeto de Lei
Complementar nº 26/2007. (- Anexe-se ao Projeto de Lei
Complementar nº 26/2007.)

Do Sr. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG,
prestando informações sobre o Projeto de Lei nº 1.511/2007, em
atenção a pedido de diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se
ao Projeto de Lei nº 1.511/2007.)

Do Sr. Renato César José de Souza (2), Vice-Presidente do Iepha,
prestando informações em atenção a pedidos de diligência da
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Comissão de Justiça, relativos aos Projetos de Lei nºs 170 e
171/2007. (- 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 sobre o Requerimento nº 1.089/2007, da
Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Júnior, Juiz Auxiliar da
Corregedoria-Geral de Justiça, prestando informações sobre o
Requerimento nº 1.081/2007, da Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra. Maria Célia Néri de Oliveira, Assessora de Comunicação da
Procuradoria da República em Minas Gerais, comunicando o nome do
novo Procurador-Chefe e de seu substituto.

Da Sra. Andrea Neves da Cunha, Presidente do Servas, em atenção
ao Ofício nº 2.010/2007/SGM, informando estar impossibilitada de
atender ao convite para participar de audiência pública da Comissão
de Participação Popular. (- À Comissão de Participação Popular.)

Do Sr. Raimundo Adriano Silva, Presidente da Associação Brasileira
dos Comissários de Menores, encaminhando sugestão de projeto de
lei em benefício da classe dos Comissários de Menores. (- À
Comissão de Direitos Humanos.)

Da Sra. Regina Greco, Presidente da Associação de Usuários da
Bacia Hidrográfica do Rio Pará, fazendo convite para “workshop” e
audiência pública sobre temas relativos à utilização dos recursos
hídricos da referida bacia. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Do Sr. Maurício Couto França, Executivo de Relações Institucionais
da Oi, em atenção a requerimento do Deputado Carlin Moura,
prestando informações relativas à instalação de telefones públicos nas
localidades referidas no supracitado requerimento.

Do Sr. Pedro Geraldo, Diretor Administrativo-Financeiro da Editora
Gráfica Industrial de Minas Gerais S.A. - Ediminas - S.A. -, prestando
informações sobre requerimento da Comissão de Direitos Humanos
encaminhado pelo Ofício nº 1.877/2007/SGM.

Do Sr. José Aparecido Gonçalves, Coordenador do Festival Lixo e
Cidadania, agradecendo o apoio deste Legislativo à realização desse
evento.

Do Sr. José Delvart Fernandes Murta, aposentado do DER-MG,
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solicitando a este Poder reivindicar ao DER-MG e à Secretaria de
Planejamento a revisão do posicionamento dos servidores inativos de
cargo efetivo, no novo plano de carreira do órgão. (- À Comissão de
Administração Pública.)

CARTÕES
Do Sr. Vítor Penido, Deputado Federal, encaminhando cópia de

discurso proferido no Plenário dessa Casa, no qual faz referência ao
falecimento do Sr. Genésio Bernardino.

Do Sr. Antônio Carlos Andrada, Conselheiro-Corregedor do Tribunal
de Contas do Estado, encaminhando cópia do relatório de atividades
dessa Corregedoria no período de maio a agosto de 2007.

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 1.703/2007

Declara de utilidade pública a Associação Virgolandense de
Produtores Rurais, com sede no Município de Virgolândia.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Virgolandense de Produtores Rurais, com sede no Município de
Virgolândia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de outubro de 2007.
Carlin Moura
Justificação: A Associação Virgolandense de Produtores Rurais,

com sede no Município de Virgolândia, fundada em 8/9/2004, 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.

A Associação tem por finalidade contribuir para o fomento técnico e
econômico das operações agropecuárias e elevar o nível cultural e o
bem-estar social dos associados.

A concessão do título declaratório de utilidade pública é de extrema



1005

importância para a Associação, pois, com essa documentação, poderá
firmar parcerias com órgãos públicos estaduais, viabilizando, dessa
maneira, a ampliação do seu atendimento às famílias necessitadas.

- 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 1.704/2007
Institui a Semana de Conscientização sobre Transtornos de

Aprendizagem, no âmbito do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Semana de Conscientização sobre

Transtornos de Aprendizagem no Estado de Minas Gerais, a ser
comemorada na terceira semana de março.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta lei correrão à conta de
dotações próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias a contar da data de sua publicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de outubro de 2007.
Ana Maria Resende - Carlin Moura - Doutor Rinaldo.
Justificação: Os chamados transtornos de aprendizagem são

analisados pela comunidade científica, como de etiologia multifatorial,
existindo até o momento apenas algumas hipóteses para possíveis
causas, embasadas principalmente na primazia de fatores biológicos e
em sua interação com outros não biológicos. Essa visão reforça a
necessária compreensão da aprendizagem como um processo
evolutivo e constante, que envolve um conjunto de modificações no
comportamento do indivíduo, tanto em nível físico quanto em níveis
biológico e ambiental nos quais está inserido.

É oportuno estabelecer uma diferenciação entre o que é uma natural
dificuldade de aprendizagem e o que é um quadro de transtorno de
aprendizagem. Muitas crianças em fase escolar apresentam certas
dificuldades em realizar uma tarefa, que podem surgir por diversos
motivos, como problemas na proposta pedagógica, na capacitação do
professor, problemas familiares ou déficits cognitivos, entre outros. A
presença de uma dificuldade de aprendizagem não implica
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necessariamente um transtorno, que se traduz por um conjunto de
sinais sintomatológicos que provocam uma série de perturbações no
aprender da criança, interferindo no processo de aquisição e
manutenção de informações de forma acentuada.

A nossa proposta aqui apresentada, coloca a escola, além da
família, como o lugar por excelência onde os transtornos de
aprendizagem se materializam, cabendo especialmente ao educador
um importante espaço de ação, a partir do estabelecimento de uma
percepção clara da existência intrínseca ao aluno de dificuldade
significativa na aquisição e no uso da escuta, da fala, da leitura, da
escrita ou das habilidades matemáticas.

No contexto do ambiente escolar, é necessário verificar ainda, a
motivação e a capacitação da equipe de educadores, a qualidade da
relação professor-aluno-família, a proposta pedagógica e o grau de
exigência da escola, que, muitas vezes, está preocupada com a
competitividade e põe de lado a criatividade de seus alunos.

Consideramos que a reserva de um tempo específico, aqui traduzido
na forma de uma semana dedicada ao aprofundamento de pais e
educadores na intrincada questão da busca permanente de
informações relevantes em relação às melhores práticas existentes
para tratamento dos transtornos de aprendizagem terá o efeito de
incluir, com qualidade, o aluno portador desse quadro em seu
ambiente social.

A meta a atingir é então ampliada, visando a estabelecer maior
efetividade do processo de aprendizagem, através da inter-relação
dos aspectos exigidos pela escola e do que a criança é capaz de
oferecer para suprir tais necessidades.

Ao propor que todas as escolas estaduais façam parte desse
esforço, acreditamos na superação do estigma social que esse
transtorno impinge ao indivíduo, através da prática de ações
transformadoras adquiridas durante a periódica realização da Semana
de Conscientização sobre Transtornos de Aprendizagem.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação
para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.705/2007
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Dá denominação ao aeroporto do Município de Ouro Fino.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominado Aeroporto Prefeito Paulo Clepf o aeroporto

do Município de Ouro Fino.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 18 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Visa este projeto de lei a dar denominação ao

aeroporto da cidade de Ouro Fino, prestando justa homenagem ao ex-
Prefeito Paulo Clepf, em razão de seu pioneirismo na área da aviação,
dedicado, de forma especial, ao referido Município.

Paulo Clepf, mesmo antes de abraçar a vida pública, foi um grande
entusiasta da aviação ouro-finense. Empresário bem-sucedido,
estimulou no Município a instalação de um campo de aviação, nos
idos de 1963, o qual atendia a toda a região. Eleito Prefeito Municipal,
marcante foi sua atuação e os estímulos dados a esse setor, incluindo
a construção de um hangar e de uma pista, com mais de 1.000 metros
de extensão.

A aviação no Município alcançou grande receptividade na região,
graças ao dinamismo do seu idealizador, Prefeito Paulo Clepf. Em
2000, o ex-Governador Itamar Franco lá esteve para inaugurar e
entregar à população a importante obra, que foi o asfaltamento da
pista, tornando o aeroporto uma referência para a região sul-mineira.

Justifica-se, pelo exposto, a homenagem que este parlamentar, filho
da terra, deseja prestar ao saudoso e dinâmico Prefeito Paulo Clepf.

Por essas razões, aguardo dos meus nobres pares aprovação desta
proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.706/2007
Institui a Política de Criação de Parques Ecológicos na Região

Metropolitana de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 º - Fica instituída a Política de Criação de Parques Ecológicos

na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com vistas à constituição
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de unidades de conservação da vida natural e de áreas de lazer para
a população.

Art. 2º - A Política de que trata esta lei tem os seguintes objetivos:
I - a preservação do meio ambiente;
II - a realização de pesquisas ecoambientais;
III - o uso sustentável de recursos naturais;
IV - a promoção de lazer e educação ambiental na Região

Metropolitana.
Art. 3º - São diretrizes da política de que trata esta lei:
I - contribuir para a preservação dos recursos hidrográficos, das

espécies vegetais e animais na RMBH;
II - melhorar a qualidade de vida da população;
III - incentivar a educação e o lazer ecológico.
Art. 4º - Na implantação da política de que trata esta lei, compete ao

Poder Executivo:
I - realizar levantamentos das áreas com potencial para serem

transformadas em parques ecológicos;
II - especificar os limites das áreas dos parques ecológicos;
III - criar as condições para a constituição de centros de educação e

pesquisas ambientais no interior dos parques;
IV - promover eventos e atividades que propiciem lazer e educação

ambiental.
Art. 5º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à

conta de dotação orçamentária própria.
Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará esta lei, no que couber,

no prazo de noventa dias contados da data de sua publicação.
Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de outubro de 2007.
Roberto Carvalho - Wander Borges.
Justificação: A cada dia, fica mais evidente a necessidade de

iniciativas que contribuam efetivamente para a preservação do meio
ambiente. O objetivo desta proposição é transformar a criação de
parques ecológicos na RMBH em uma política pública, visando a
melhorar a qualidade de vida da população. As experiências, com a
implantação de parques ecológicos em outros Estados, têm
demonstrado a importância da preservação ambiental para as áreas
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urbanas. Os parques propiciam, além de atividades de lazer,
atividades de educação ambiental da população. A recente
constituição do arranjo de gestão da RMBH possibilita as condições
político-administrativas adequadas para a implementação da política
que ora se propõe. Pela relevância da matéria, conto com o apoio dos
nobres pares à sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Meio
Ambiente para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Nº 1.343/2007, do Deputado Chico Uejo, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com o Sr. Rinaldo Campos Soares
pelos dez anos dedicados à comunidade japonesa no cargo de
Cônsul-Geral Honorário do Japão em Belo Horizonte.

Nº 1.344/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Mercado Central pelo
transcurso do 78º aniversário de sua fundação. (- Distribuídos à
Comissão de Turismo.)

Nº 1.345/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao jornal “Diário do Comércio”
pelo transcurso de seu 75º aniversário de funcionamento.

Nº 1.346/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao jornalista Oswaldo Freire pelos
16 anos de publicação de sua coluna "Capital Federal". (- Distribuídos
à Comissão de Transporte.)

Nº 1.347/2007, da Comissão de Assuntos Municipais, em que
solicita seja formulado apelo ao Presidente da Cohab com vistas a
que sejam tomadas providências em relação aos Conjuntos
Habitacionais Morro Alto e Caieiras, para que sejam suspensas as
ações de despejo propostas por essa entidade e sejam utilizados os
recursos do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC - para a
regularização fundiária dessas áreas. (- À Comissão de Direitos
Humanos.)

Nº 1.348/2007, da Comissão de Educação, em que solicita seja
enviado à Secretária de Educação pedido de informações sobre a
Conferência Estadual de Educação.
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Nº 1.349/2007, da Comissão de Educação, em que solicita seja
enviado à Secretária de Educação pedido de informações sobre as
perspectivas de novas nomeações para o cargo de Inspetor Escolar,
no Sistema Estadual de Educação. (- Distribuídos à Mesa da
Assembléia.)

Nº 1.350/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Associação Mineira de
Propaganda - AMP - pelo transcurso do cinqüentenário de sua
fundação. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 1.351/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Associação Mineira de
Supermercados - Amis - pela realização da 21ª Superminas. (- À
Comissão de Turismo.)

Nº 1.352/2007, dos Deputados Dinis Pinheiro e Irani Barbosa, em
que solicitam seja enviado ao Presidente da Cohab pedido de
informações sobre o imóvel situado na Rua Januário Martins, 240,
aptº. 102, Quadra 19 - A, Conjunto Habitacional Caieiras, no Município
de Vespasiano. (- Semelhante proposição foi apresentada
anteriormente pelos Deputados Dinis Pinheiro e Irani Barbosa. Anexe-
se ao Requerimento nº 1.170/2007, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.)

Nº 1.353/2007, dos Deputados Dinis Pinheiro e Irani Barbosa, em
que solicitam seja enviado ao Presidente da Cohab pedido de
informações sobre quantos e quais mutuários foram despejados nos
Conjuntos Cristina e Palmital, no Município de Santa Luzia, e nos
Conjuntos Caieiras e Morro Alto, no Município de Vespasiano, e
incluindo cópias dos contratos e dos nomes dos atuais mutuários dos
conjuntos mencionados. (- Semelhante proposição foi apresentada
anteriormente pelos Deputados Dinis Pinheiro e Irani Barbosa. Anexe-
se ao Requerimento nº 1.170/2007, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.)

Comunicações
- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Elmiro

Nascimento.
Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1º do art. 22 do
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Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para destinar a
1ª Parte desta reunião à realização do ciclo de debates “Alimentação
escolar como estratégia de segurança alimentar e nutricional”.

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 100ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

18/10/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana e Deiró Marra

Sumário: Composição da Mesa - Destinação da interrupção dos
trabalhos ordinários - Palavras do Sr. Benedito Scaranci Fernandes -
Palavras da Sra. Lúcia Vieira Sarapu - Palavras do Sr. André Víctor
dos Santos Barrence - Palavras do Sr. Élido Bonomo - Palavras do
Promotor Marcelo de Oliveira Milagres - Palavras do Sr. Marcos César
Ribeiro Pereira - Esclarecimentos sobre os debates - Debates.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - A Presidência convida a

tomar assento à Mesa o Exmo. Sr. Élido Bonomo, Presidente do
Conselho de Alimentação Escolar do Estado de Minas Gerais; a
Exma. Sra. Lúcia Vieira Sarapu, Coordenadora de Programas de
Suprimento Escolar da Secretaria de Estado de Educação; e os
Exmos. Srs. André Víctor dos Santos Barrence, Especialista em
Políticas Públicas e Gestão Governamental da Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão; Promotor de Justiça Marcelo de Oliveira
Milagres, da 8ª Promotoria de Justiça no Juizado Especial Criminal de
Belo Horizonte; Benedito Scaranci Fernandes, Superintendente de
Epidemiologia da Secretaria de Estado de Saúde, representando o
Secretário de Estado de Saúde, Marcus Pestana; e Marcos César
Ribeiro Pereira, membro do Colegiado da Escola Estadual Maria
Amélia Guimarães no Bairro Pirajá, em Belo Horizonte.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - Destina-se esta parte da reunião à realização do

ciclo de debates “Alimentação escolar como estratégia de segurança
alimentar e nutricional”, com a apresentação do painel “Gestão
estadual do plano nacional de alimentação escolar”, com os temas
“Panorama da alimentação escolar em Minas Gerais” e “Controle
social do PNAE”.
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O Sr. Presidente (Deputado Deiró Marra) - Boa-tarde a todos!
Agradeço ao ilustre companheiro e amigo Doutor Viana, Vice-
Presidente desta Casa. Antes de começar este debate, gostaríamos
de falar da importância e do sacrifício enfrentado por todos para
estarem aqui, depois de um almoço gostoso, apesar do cansaço e do
sono. Mas este encontro será muito produtivo.

Eu, particularmente, tenho lutado muito pela merenda escolar. Aliás,
apresentamos nesta Casa um projeto de nossa autoria, para que cada
Superintendência de Ensino do Estado de Minas Gerais tenha em
seus quadros uma nutricionista contratada para acompanhar a
formação da nossa merenda escolar.

Palavras do Sr. Benedito Scaranci Fernandes
Boa-tarde a todos os Deputados, à Lúcia e ao Élido. A perspectiva

que desejamos transmitir é a da saúde dentro do tema da alimentação
escolar. A fim de que os senhores pudessem entender a sistemática
desses dois dias de trabalho, tentei fazer um diagrama que
relacionasse a temática da saúde, da nutrição e da alimentação, que
são três itens que estão intimamente ligados entre si, e todos os que
aqui estão sabem disso, seja por conhecimento técnico ou pelo
desenvolvimento de algum trabalho nessa área.

A nutrição é uma base fundamental cada dia mais importante,
conforme adiantei hoje, pela manhã, seja do ponto de vista da
promoção à saúde, seja do da prevenção de doenças, que hoje são
muito importantes como causa de mortes e de outras doenças, não só
em Minas Gerais mas também no Brasil e no mundo inteiro.

A alimentação é o componente fundamental de uma boa nutrição, já
uma boa saúde é o componente primordial para poder aproveitar tudo
aquilo que uma boa alimentação nos oferece. De tal forma que elas
são absolutamente interdependentes, interligadas e intercorrentes. O
tema a ser abordado, nesses dois dias de debate, é o da alimentação
escolar, que é justamente um componente daquilo que faz parte
desse trio no tocante à alimentação.

Dentro dessa temática da questão da alimentação escolar, a inter-
relação saúde e educação é um outro ponto importante que também
será falado aqui e que se encontra relacionado à questão da nutrição.
Sem dúvida nenhuma, no que tange à promoção da saúde, essa
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interface saúde e educação, educação e saúde e educação nutricional
são fundamentais para que essa relação entre a saúde, a nutrição e a
educação possa realmente avançar, por ser esse um ponto
fundamental da construção de uma melhor condição de qualidade de
vida para a população, de modo geral.

Hoje a nutrição é tida, na área de saúde, como uma questão
fundamental. As evidências epidemiológicas mostram que um dos
aspectos e condicionantes mais importantes na atual situação da
saúde das pessoas é exatamente a questão da nutrição. O papel do
atual perfil epidemiológico, de nutrição da população, está relacionado
à presença dessas doenças não transmissíveis. Coloquei aqui dois
exemplos para, rapidamente, ilustrarmos essa questão. Essa
informação da mortalidade é fundamental para percebermos como as
doenças cardiovasculares são importantes, porque, por trás delas,
existem outras doenças como o diabetes, a hipertensão e a
obesidade, que se encontram vinculadas, ou seja, intervenientes no
meio desse quadro epidemiológico.

A seguir, um dado de morbidade de internação hospitalar que
mostra a importância da doença cardiovascular e das doenças
endócrinas, que também aparecem aí como uma causa importante,
como é o caso do diabetes. Sabemos o quanto essas doenças são
intervenientes entre si, e o estado nutricional, principalmente a
obesidade, está muito relacionado a esse perfil epidemiológico.

A cada dia se torna mais fundamental a discussão da segurança
alimentar. Principalmente porque aborda não apenas o aspecto da
quantidade mas também o da composição, da qualidade e do
aproveitamento biológico, fundamentais do ponto de vista da
determinação do perfil epidemiológico. Qual é o tipo de composição
da alimentação, sua qualidade e sua possibilidade de aproveitamento
biológico? São três fatores muito vinculados à inter-relação saúde,
nutrição e alimentação.

Estava relendo alguns trabalhos que falam dessa temática e
destaquei uma frase de Hipócrates, a qual mostra que essa temática é
muito antiga: “Deixe que a alimentação seja o remédio, e o remédio
seja a alimentação”. Hoje, talvez não diríamos remédio, mas
promoção da saúde e da qualidade de vida. Mas a idéia de que
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alimentação e nutrição têm a ver com determinação da saúde e da
doença é importante e antiga.

Outro fator importante é o quadro nutricional dentro do quadro
epidemiológico. Primeiro, a importância da nutrição e sua
determinação no perfil epidemiológico; e, dentro da transição
epidemiológica, há a transição nutricional. Tem ocorrido um aumento
expressivo da obesidade, ocasionado pelo aumento de disponibilidade
de alimento e crescimento do sedentarismo. A transição nutricional
significa coexistência dos déficits nutricionais e do crescente aumento
da obesidade. Dois estudos mostram que tem havido diminuição da
desnutrição, principalmente das formas graves, mas convivendo com
a presença de obesidade. Dentro da determinação nutricional, um
fator muito importante é a condição econômica das famílias, pois a
prevalência mais alta está nas áreas mais pobres do Estado e do
País. O quadro geral é de diminuição da prevalência da desnutrição,
convivendo com um quadro de obesidade aumentado a cada dia.

Esse estudo fez um paralelo da desnutrição e da obesidade. A
desnutrição tem caído entre os ricos e pobres; obviamente, tem caído
menos entre os mais pobres, e as formas graves têm caído mais. Mas
a obesidade tem crescido entre as duas populações. O estudo realça
o fato de que o crescimento da obesidade, mesmo nas camadas mais
pobres, tem ocorrido de forma mais acelerada que nas classes ricas.
Do ponto de vista da saúde, esse é um dado bastante preocupante.

O Prof. Batista é um grande estudioso da área de nutrição. Três
estudos nacionais foram feitos em 1975, 1989 e 1996, os quais
mostram uma diminuição da desnutrição, caracterizada como retardo
estatural, no Brasil como um todo - Norte, Nordeste e Centro-Sul -,
considerando condições melhores ou piores do ponto de vista
socioeconômico.

Esse quadro, referente a mulheres adultas, basicamente confirma a
mesma tendência: uma diminuição nos quadros de nutrição.

O próximo quadro, específico para a obesidade em adultos, homens
e mulheres, das Regiões Nordeste e Sudeste - ou seja, uma região
mais pobre e uma mais rica do País -, mostra que o problema da
obesidade tem crescido e que esse crescimento foi muito acelerado
entre as mulheres e entre as mulheres pobres, nos últimos 10 a 15
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anos.
Esse é um quadro geral posto pelo Prof. Batista neste estudo, que

demonstra o significado dessa situação nutricional, considerando os
vários quadros nutricionais. As duas linhas que estão crescendo
nesse quadro são a anemia, carência nutricional importante, e a
situação de sobrepeso, obesidade. As três que estão diminuindo são o
bócio e, nas outras duas, o déficit estatural em crianças menores de
cinco anos nas áreas urbanas e rural. Ou seja, o problema da
desnutrição continua a existir e há um determinante social e
econômico vinculado à sua presença, mas há um quadro acelerado de
aumento da obesidade. Quer dizer, a discussão sobre saúde, nutrição
e alimentação tem de se colocar nessa perspectiva, o que é
fundamental se considerarmos as ações que se fazem em termos de
saúde. Hoje, de manhã, por exemplo, o Daniel, responsável pelo
Fundo, falou do aumento dos recursos para a merenda para algo em
torno de R$1.000.000.000,00, se não me engano. Ora, para a
assistência em saúde prestada pelo SUS, o recurso federal que vem
só para Minas Gerais é de R$1.600.000,00 - maior que todo o recurso
destinado especificamente para isso em todo o País. Mas podemos
imaginar o quanto poderíamos economizar com a qualificação da
alimentação e, conseqüentemente, do estado nutricional e de saúde.
Basta pensarmos em quanto gastamos hoje com assistência, com
internação e com o grave problema da mortalidade, do óbito. Quanto
do dinheiro hoje destinado ao aspecto assistencial poderia ser
aplicado na prevenção e promoção da saúde - por exemplo, na
alimentação escolar, tema que ora discutimos - e o que
economizaríamos com isso? Sabemos, por exemplo, que a nutrição
infantil e do adolescente é fundamental às condições de saúde do
adulto. Quer dizer, temos de pensar no significado que as melhores
condições de alimentação e nutrição, considerando os vários
determinantes vinculados a uma boa nutrição, podem ter para a
melhoria desse quadro de doença e de óbito.

Levando em conta tudo isso, foi feito, por meio de um convênio entre
as Secretarias de Saúde e de Educação, um trabalho com o seguinte
objetivo: desenvolver ações conjuntas que visem ao melhor
desempenho do Programa Nacional de Alimentação Escolar no
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âmbito do Estado de Minas Gerais, proporcionando a realização de
ações ligadas à educação nutricional. O foco é principalmente a
interação das áreas de saúde e educação, o que obviamente é muito
importante. Para a área de saúde, essa interação é fundamental, e
temos sempre procurado incentivá-la. O pessoal das escolas pode
confirmar que esse processo tem acontecido efetivamente, por
exemplo, com as equipes de saúde da família, que foi um fator
importante em todo esse conjunto.

Esse levantamento tinha dois objetivos: obter um conjunto de
informações relacionadas à alimentação escolar em escolas estaduais
de ensino fundamental no Estado; e planejar ações de intervenção a
partir das dificuldades encontradas. As visitas foram realizadas pelos
técnicos do nível central e regional da Secretaria. Em boa parte das
vezes, eles estavam acompanhados de algum técnico da educação.
Foi elaborado um instrumento de entrevista para as Diretoras e
nutricionistas, que visava exatamente levantar as questões para
planejar uma intervenção.

Registrarei alguns aspectos levantados: foram visitadas 929 escolas
em aproximadamente dois anos; uma das coisas que se observou
indo às escolas era que, no dia da visita, 112.826 crianças tinham feito
a refeição; e foram entrevistadas 1.929 merendeiras. Como
conseqüência, foi proposta uma ação realizada quase paralelamente a
esse levantamento: a capacitação de 1.636 merendeiras de 900
escolas visitadas.

Os objetivos da capacitação: enfatizar o valor de uma alimentação
adequada nas diferentes fases da vida; destacar o papel da
merendeira na preparação e distribuição dos alimentos a ela
confiados; conscientizar sobre os hábitos e atitudes indispensáveis ao
desempenho adequado das tarefas; instruir sobre a importância de
respeitar as quantidades indicadas e as formas de preparo dos
cardápios; e valorizar a importância do bom relacionamento entre a
merendeira e o aluno.

O foco fundamental é a questão nutricional à qual me referi
anteriormente. Aliás, hoje, pela manhã, ressaltaram esse aspecto. A
alimentação escolar é uma oportunidade para trabalhar a educação
nutricional daquela criança, daquele adolescente, e,
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conseqüentemente, por intermédio deles, trabalhar também a família e
a comunidade. Foi dessa perspectiva que se trabalhou com esse
levantamento.

Para encerrar, gostaria de reafirmar a importância para a Secretaria
de Saúde dessa temática apresentada aqui. Na verdade, trabalhamos
com a convicção de que, lá na base, as equipes de saúde da família
realmente devem procurar a integração não só com as creches mas
também com as escolas, de tal forma a contribuir para um melhor
resultado do ponto de vista nutricional das nossas crianças e de
nossos adolescentes e, como vimos, da população em geral. Muito
obrigado.

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

Palavras da Sra. Lúcia Vieira Sarapu
Boa-tarde a todos, especialmente ao Deputado Deiró Marra, Elinho,

Benedito e companheiros da platéia. Optei por uma fala mais à moda
antiga. As informações foram suficientemente repassadas. Quando
surgiu a idéia de virmos aqui, pois nos foi pedida a vinda de alguém
da Secretaria de Educação, e, ao montarmos esse trabalho com base
em questões que ocorrem e são extremamente complexas, vimos que
pode haver um certo desacordo. Há uma busca dos conselhos em
tentar transformar a situação - esse é o papel dos conselhos, não
devemos pensar que seja diferente. Só que há outro ângulo: o meu.
Portanto, quero falar, ou talvez trabalhar, para ver se realmente
podemos tornar um encontro como este em possibilidades de
transformação e de mudança.

Não sei se Albaneide Peixinho continua aqui. Gostei muito da
maneira como ela falou, especialmente da frase muito bonita que ela
citou: “Nós precisamos viver pensando em sonhos, mas conhecendo
os problemas”. Sou aquela pessoa - como acontece com vários de
vocês em determinado momento - que está exatamente no ponto em
que sabe que os sonhos existem, mas lida com os problemas. Dar
continuação a políticas sociais, em países com as características do
nosso, é lidar com questões e problemas, com avanços que vão
acontecendo paulatinamente. É a busca do que se chama de
viabilidade. Nada se ganha com um grande conflito. Ganhamos em
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cima de pactuações, negociações e possibilidade, necessidade de
avanço. É bom estar nesta Casa, a casa da pactuação, da viabilidade,
da possibilidade de se chegar um dia ao sonho e à regra.

Ao falar na África, Albaneide me fez lembrar muito de algo. Há
muitos anos, fui professora universitária em São Paulo. Depois fui
para fora do País por razões que vocês mais ou menos imaginam. Fui
trabalhar na África, naqueles lugares que a Albaneide citou: Cabo
Verde, São Tomé e Príncipe e Angola. Pela primeira vez, defrontei-me
com certa situação. Saí da universidade, onde havia regra; sabia o
que era o ideal e tive de enfrentar aquela realidade, lidar e dar conta
dela. Naquela época, eu trabalhava com as Nações Unidas e se
falava muito em estratégia para a mudança. Não mudou muito. Depois
transformou-se em planejamento estratégico e, em seguida, em
pactuação, negociação. Os termos vão mudando, vão ficando mais
modernos, mais adaptados.

Na realidade, estamos em sociedades carentes que precisam de
uma série de coisas, que, conforme sabemos, são necessárias, e o
grande desafio não é definir o que faremos, a que está dado. Temos
pessoas capazes, o difícil é o como, de que jeito, como é que
fazemos, o que podemos nos apegar sem nunca perder de vista o
objetivo a ser alcançado. Então, é fazer política pública, atuar no
campo da política social. Atuei no campo da saúde e voltei para o meu
antigo ninho, a educação, sempre diante desses desafios. Como
transformar? Às vezes paramos, simplesmente pegamos a fotografia
da realidade e dizemos: não é isso, isso está errado, não é por aí,
falta nutricionista, o dinheiro não dá, a cantineira não sei o quê.
Depois, vem alguém dizer: conseguimos, em três anos, passar de mil
para três mil, conseguimos sair de um e chegar a três bilhões. Três é
bom? Claro que não! Bom é nove, é noventa.

Parece-me que é esse caminho. Esse é o primeiro ponto que quero
expor a vocês: todos nós somos atores sociais, cada um colocado em
um determinado ponto. Temos legisladores, várias pessoas, ou seja,
as que atuam em conselhos, as que trazem a visão da sociedade civil
e as que circunstancialmente estão trabalhando dentro de máquinas
governamentais - municipal, estadual ou federal.

Quer dizer, é preciso chegar lá. Esse é o primeiro ponto. Se não
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buscarmos viabilidade, não adianta ficarmos repetindo regras e
normas, ou seja, o importante é saber como fazer, com quem vamos
pactuar, o que pediremos, o que é possível naquele momento, quais
são os fóruns onde podemos trabalhar - inúmeras vezes, ouvimos
dizer que o Conselho Federal será responsável por isso. É possível
encontrar brechas, saídas e possibilidades. Esse é o primeiro recado
que queria deixar para vocês: buscar viabilidades.

E quero fechar o assunto com palavras de um autor, um planejador,
Carlos Matos: “Mais vale uma proposta pequena, curta, que tem
viabilidade, do que um conjunto de regras que fica apenas na
vocalização, sem possibilidade de espaço de se estabelecer”.
Portanto, quando vamos discutir o Programa de Alimentação Escolar
no Estado de Minas Gerais, estamos fazendo políticas públicas e,
conseqüentemente, lidando com grupos - visões difíceis ou
facilitadoras, mais aproximadas de uma realidade que entendemos
melhor ou menos aproximadas. Temos que dar conta de todas essas
questões de regras administrativas, jurídicas, por exemplo: “A lei da
licitação não permite; se a escola fica inadimplente, o menino não
recebe merenda”. Essas são questões que devemos descascar uma
por uma para tentar, a curto, a médio e a longo prazo, encontrar
solução para elas. Esse é o primeiro ponto que precisamos lembrar
para fazer discussões e apresentar propostas, e isso vale para a longa
seqüência.

A segunda questão é o fato de, nesse Programa, sistematicamente
as idéias se entrechocarem sem que as pessoas estejam sabendo
exatamente do que estão falando. Esse é um programa que foi
mudando de características conforme o passar do tempo, a mudança
da sociedade brasileira e suas demandas cada vez maiores e mais
exigentes. Todos, então, comentaram, e esse Programa começou
com a necessidade de suplementar a carência. Ele veio para que
pudéssemos dar ao escolar a condição de receber o alimento, para
que ele pudesse conseguir dar conta do processo pedagógico, do
ensino-aprendizado, ou seja, ele precisava daquilo para poder ir
adiante.

O Programa começou com essa visão e assim ele caminhou. É
interessante lembrar que ele iniciou nos anos 50, quando houve a
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Aliança para o Progresso, e havia muito aquela idéia de ajudar o
carente, o menino que não tinha condições. Por incrível que pareça,
ele mudou de características com os governos militares, quando a
idéia de desenvolver um mercado fez com que grandes empresas
multinacionais se adaptassem e começassem a produzir comida;
então se abriu a política social para que isso acontecesse. E esse é
um momento em que esse Programa expande quanto à
universalidade a que chegamos hoje. Vocês podem ver, então, que,
por caminhos tortos, o País, muitas vezes, chega a lugares
inesperados.

A Constituição de 1988 veio fechar essa idéia do direito
estabelecido, com os programas ditos suplementares - livro didático,
transporte escolar, merenda e saúde do escolar. Esses passaram a
ser entendidos como direitos universais, por enquanto, para o ensino
fundamental - estamos aí, na beira, como disse alguém, de uma
virada histórica: a integração do menino do ensino médio. O País não
precisa mais apenas visualizar a idéia de que tem que chegar só até o
ensino fundamental, pois é muito importante conseguir que todos os
cidadãos tenham esses direitos, pelo menos, até o ensino básico.
Sendo assim, para todos é necessário haver o livro, o transporte e a
alimentação. O País, então, vai trabalhando e se adaptando a essa
visão.

Com esse Programa que se universaliza, na passagem do século,
vamos encontrar - vou até brincar - a seguinte situação: dormimos
famélicos e acordamos obesos. Foi mais ou menos isso que
aconteceu com a sociedade brasileira. Ela falava da fome e, de
repente, descobriu que, além da fome, havia outro problema. Não que
o outro tivesse desaparecido, ele fez a mesma coisa que ocorre com a
mortalidade na saúde, quer dizer, acresce um segundo problema.

Além das questões e dos bolsões onde existe a fome quantitativa,
passamos a ter a carência qualitativa, de microelementos, um outro
tipo de questão. Quando se fala em alimentação saudável, estamos
falando dessa questão também. Estamos falando da outra, estamos
falando dessa, e ouso acrescentar uma terceira, de que poucos estão
falando, mas que acontecerá. Quando começamos a falar em tempo
integral, é inevitável pensar que o País caminhe para chegar, não só
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até ao ensino médio, ao fato de que todo menino tem de ficar na
escola pelo menos 8 horas por dia, e precisa chegar a isso.
Lentamente o País chegará a isso. Vai-se aplicar uma questão prática,
não é nem uma questão de direito ou não-direito, quer dizer, é uma
questão de funcionalidade. Ele terá que comer dentro da escola ou
comerá fora dela. A sociedade vai ter de dar conta desse tipo de
questão.

Então, quando estamos pensando em soluções, temos de pensar
nessas três questões. Não podemos misturar, porque cada uma delas
leva a um tipo de estratégia, a um tipo de demanda, a saídas que são
relativamente diferentes. Esse é um outro ponto que gostaria de
deixar, para não misturarmos no momento das propostas, das
negociações e dos pedidos.

Há uma terceira questão que considero importante apresentar para
quem não tem o hábito de lidar diretamente com a educação em
Minas Gerais. Política social se faz dentro de determinadas culturas, e
a cultura da Secretaria de Educação de Minas Gerais, muito marcada
nos anos 90, é a idéia da autonomia escolar - diferente, aqui se
misturou hoje a questão do Prefeito. Se estivermos falando da forma
como o Estado lida com isso, vamos ter de falar de uma gestão lá na
ponta, do que se passa dentro da escola. A Secretaria de Educação,
com exceção de fazer a passagem financeira, o monitoramento e o
acompanhamento, não administra diretamente ação específica da
alimentação. Essa é uma questão que se colocará de modo diferente
dos Municípios, diferente, por exemplo, de Belo Horizonte, diferente
de outros Estados.

Na realidade, temos três mil seiscentas e poucas unidades
administrativas da merenda escolar. Isso tem vantagens. Não
precisamos mais falar de padronização alimentar. Estamos muito
próximos do mercado local. Há vantagens a serem exploradas por aí;
e dificuldades quanto ao monitoramento, ao acompanhamento. Mas
essa é, fortemente, a filosofia e a cultura da Secretaria de Educação,
a curto prazo, a não ser que mude. Assim trabalharemos, pelo menos
por um bom tempo. Temos de pensar em unidades, assim como
temos três mil e tantas cozinhas, preparadores de merendas,
distribuidores de merendas e armazenamento de merendas; e todos
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eles fortemente distribuídos.
Como disse a Valéria, por meio de um mecanismo jurídico, que é a

caixa escolar, que tem sido muito posta em causa, por conta
exatamente das questões licitatórias. É importante chamar a atenção
de quem está ocupado com esse programa porque, por exemplo, o
eventual fim das caixas escolares significaria voltar praticamente à
“Idade Média” do programa. Seria centralizar novamente, fazer
compras centralizadas, fugir dos produtos perecíveis e dificultar muito.
Quer dizer, gastos com transporte, uma série de coisas. É importante,
há ganhos e há perdas. Esse é o modelo, há ganhos e perdas.

Outro ganho importante que vejo nesse modelo: existe uma coisa
que se chama colegiado. Antes de existirem os CAEs, existe um
colegiado dentro da escola. Dirão a vocês: “Ah, o colegiado, a Diretora
o manipula”. É da realidade brasileira. Tem de aprender a lidar com
isso. O Prefeito manipula, o Deputado manipula, isso faz parte da
nossa condição social. Temos de lidar com isso. O instrumento está lá
e tem de ser assim, tem de se trabalhar dentro desse instrumental,
que é a existência de um colegiado em cada escola, com a finalidade
precípua de analisar as compras, ver o que está acontecendo, de
poder participar disso. Podemos formar colegiados, trabalhar com
colegiados e fazer coisas interessantes. Não adianta apenas o
colegiado focalizar demandas. Não adianta dizer que 23 não dá e que
quer 40. Não vai adiantar reivindicar da Diretora nem da Secretária,
terá de ser na Assembléia, no Orçamento. Lá, aquele é o valor e,
então, dentro daquilo, o que de melhor posso fazer. Esse é o terceiro
ponto que eu gostaria de considerar: marcar o “locus” administrativo,
“locus” de intervenção. No caso da merenda escolar de Minas, é a
escola, é a unidade administrativa da escola que é a caixa escolar.

Outra questão importante, principalmente quando trabalhamos com
o pessoal da saúde ou da segurança alimentar, é a perda da
percepção de que a educação, à medida que a sociedade foi-se
esgarçando, ela foi perdendo muito da sua força do ponto de vista da
família e de outras instituições fechadas, tudo passou a ser proposto
dentro da escola. Esta passou a ser o local onde tudo pode e deve
acontecer. Isso é complicado, na medida em que os instrumentos
dados a essa própria escola são muito precários, não são diferentes
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daquilo que a sociedade dá em geral. Os professores têm suas
dificuldades, os horários da criança ficar na escola são restritíssimos,
por isso essa idéia hoje de tempo integral. Tudo isso faz com que nem
sempre possamos imaginar que a escola vai resolver todos os
problemas. Ela tem, antes de mais nada, de resolver uma questão:
dar para a criança os instrumentais a fim de que ela adquira
conhecimento e não perca o bonde da história. Essa é a finalidade. As
outras ações vêm em coerência com essa, e dando suporte a essa
ação.

Gostaria agora de fazer um levantamento. Dos pontos que, a meu
ver, podem ser discutidos, o primeiro já foi falado muito aqui pela
manhã: a questão do financiamento. Aí temos uma questão federal:
pode ampliar, não pode ampliar, vai melhorar, amplia para o ensino
médio, pode mais, não pode. Há uma questão evidentemente
estadual; o Estado tem condição de suplementar. Quem for votar o
Orçamento vai decidir onde colocará esse cobertor, se mais no pé, se
mais na cabeça, se vai ampliar, se não vai ampliar... Alguém aqui
falou que o Estado, naqueles programas ditos de tempo integral,
chegou a R$12.000.000,00, o que é muito pouco. Se pensarmos que,
há três anos, esse valor era zero, R$12.000.000,00 é bom. No ano
que vem, mais; para o outro, mais; e vamos chegando sempre mais e
com objetivos que possam melhorar a questão da alimentação da
melhor forma. Estou falando aqui no âmbito estadual, mas isso se
coloca da mesma maneira para a Prefeitura. Depois, vou mexer com
pessoas e, conseqüentemente, com a gerência desses programas.

No caso do Estado, tenho que pensar que há processos que
ocorrem em âmbito regional, e há algumas ações nas quais
poderemos mexer. Darei um exemplo: se a escola estiver
inadimplente, assim como o Município, ela não receberá. É a regional
que compra. Para isso, ela entra no processo da administração direta,
levando, em média, de 80 a 100 dias para fazer uma compra
alimentar. Isso ocorre porque bate em todos os impedimentos
jurídicos, e não porque ela não trabalha. Ora, quem não comeu 80
dias antes não comerá 80 dias depois. Temos essas questões. Da
mesma maneira que temos de dar conta do Município inadimplente, a
escola inadimplente, do ponto de vista da merenda, também afigura-
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se como um problema. A Diretora foi incompetente - houve
incompetência ou dolo - e o colegiado também, porque estava
presente. É fundamental que a escola não entre em inadimplência,
mas, se entrar, temos de encontrar saídas. Citam-se, por exemplo,
processos regionais.

Temos de trabalhar com as direções das escola. Fala-se muito em
treinamento de cantineiras, o que é bom, e fazemos sistematicamente.
No tempo de Valéria, treinamos, em média, 3 mil cantineiras. A Saúde
nos ajudou e treinou mais mil. Todavia, não adianta apenas treinar
cantineiras, visto que elas trabalham, mas não decidem. A decisão
está na direção. Portanto, tenho de trabalhar também com a direção e
com o colegiado. Não posso ficar apenas no âmbito da cantineira,
tenho de ampliar e discutir essas questões, ir além.

Agradeço ao Deputado Deiró Marra o projeto que trata das
nutricionistas. Agradeço ainda às cantineiras e ao colegiado. Muitas
vezes, pensam que temos nutricionista porque gostamos ou
queremos. Se ela existe, talvez seja porque brigamos muito, mais e
mais. Para isso, precisamos de instrumentos e saídas legais, já que,
no momento, não as temos. Esse é um aspecto que podemos
trabalhar. Isso não resolve o problema, mas ajuda muito. Nutricionista
é condição necessária, não suficiente, mas é importante que exista.

Quanto aos processos que podemos melhorar, citamos o de
monitoramento, o de aquisição. O processo de aquisição é uma das
questões que o pessoal tem suscitado sistematicamente: a história
das notas, o poder de comprar a alimentação local, como fazer,
discutir com as instâncias que trabalham essas questões as formas de
poder driblar, porque barateia a alimentação e facilita a compra para a
Diretora, lá na ponta, que tem a visão do que ocorre ao seu redor.

A estocagem não chega a ser um grande problema, é mais uma
questão de organizar os espaços. Embora haja quem diga que está
tudo desorganizado, não é verdade. Nas escolas, há um perfil que é
uma pirâmide. Há escolas extremamente precárias e escolas muito
boas. É interessante notar o que se gasta em mobiliário, em estrutura.
As estruturas são bastante razoáveis. Há muito para ser melhorado.
Bastou sair o ensino médio noturno e o tempo integral - na medida em
que tenho toda a Diretoria de Suprimento -, que o que chega de
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demanda em mobiliário, prato, caneca e colher é brutal, algo na ordem
dos R$4.000.000,00 ou R$5.000.000,00. Isso não está sendo levado
em conta, mas faz parte e é importante que ocorra. Não adianta só
pôr o alimento; tenho que pôr a cantina, o mobiliário, as estruturas.
Tudo isso tem que estar computado.

Gostaria apenas de discorrer sobre um famoso estudo da Saúde,
que está dando muito pano para manga, mas não entendo muito bem
por que motivo. Primeiro, o que está dito naquele estudo é mais do
que sabido. O que ocorre hoje? As crianças comem dentro do que é
possível, e não porque queremos, gostamos ou porque o Estado quer.

É preciso modificar esse panorama e essa situação.
Circunstancialmente, parte das crianças hoje já não come, porque
está meio período na escola e tem alimentação suficiente - aliás, pode
ter até alimentação inadequada do ponto de vista do micronutrientes,
etc., mas come do ponto de vista quantitativo. Portanto, isso faz com
que determinadas escolas consigam atingir os índices propostos. A
Albaneide disse que chegarão a 20, e com toda a razão.

Há o fato de as cantineiras serem Auxiliares de Saúde. Esse é o
cargo que existe; não há outro. Algumas delas já estão em escolas
maiores, transformaram-se em merendeiras e têm como função
precípua só esse tipo de atividade, independentemente de haver outro
cargo. Em outros casos - aí é problenático -, trabalham com
duplicidade. Temos passado aventais, máscaras, etc., ou seja, temos
ensinado esse tipo de questão. O problema está resolvido? Claro que
não. Há muita coisa a ser feita.

O que mais temos no estudo? Treinamento de cantineira é algo
bom, mas que nem de longe fecha toda a questão desse programa.
Este aqui é o nosso lindo manualzinho de cantineira, com o qual
trabalhamos e formamos. Temos um resultado extremamente
interessante do ponto de vista do retorno, embora muitas vezes
tenhamos de trabalhar também e principalmente com as estruturas
gerenciais em que essa cantineira está inserida.

Espero ter dado a todos alguma contribuição para lidarem com a
questão. Na medida em que a informação tenha sido suficientemente
passada, usemos esta Casa, este local e os espaços que nos são
dados para transformarmos constantemente a sociedade brasileira, a
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fim de que seja o que todos pensamos que deva ser. Que aqueles que
estão dentro e fora da máquina do governo olhem e cumpram a sua
função de olhar. Muito obrigada.

Palavras do Sr. André Victor dos Santos Barrence
Boa-tarde! Gostaria de cumprimentar os meus colegas da Mesa e o

Deputado Deiró Marra e parabenizá-lo pela iniciativa deste encontro.
É uma oportunidade única que temos de tentar dialogar e unir as
esferas do poder público com a sociedade civil e com quem realmente
está lidando diretamente com o problema da alimentação escolar.

Depois da brilhante exposição da Profa. Lúcia, tentarei pelo menos
manter o nível do debate. Apresentarei aqui um dos pontos modais
que a professora expôs no final do seu discurso, que é justamente a
questão orçamentária. A professora disse que essa parte do
planejamento - planejamento estratégico e alinhamento - já mudou
diversas vezes de nome. Ela é fundamental se realmente queremos
resolver o problema na ponta. Não é algo utópico, mas, sim,
necessário para que atuemos com efetividade naquele problema em
que a política pública realmente está tentando atuar. Sou especialista
em políticas públicas, formado pela Escola de Governo da Fundação
João Pinheiro.

Sei das complicações e das dificuldades de se implementar uma
política pública, ainda mais num Estado tão grande quanto Minas
Gerais e numa Secretaria de Educação que é gigante, com mais de
3.600 escolas a serem atendidas. Certamente procuramos atender da
melhor forma. O Orçamento, com certeza, é um dos pontos críticos.
Apresentarei alguns dados para tentar expor a vocês o panorama que
temos hoje dentro do Estado.

O objetivo da minha apresentação será expor para vocês como
evoluímos de 2003 a 2007, no que se refere à merenda escolar,
discriminando basicamente os ensinos fundamental e médio, creches,
indígenas e quilombolas. Em seguida, faremos um panorama da
integração que existe das ações de alimentação escolar, tão
importantes hoje, da carteira de projetos estruturadores da educação.
Por fim, faremos uma projeção de como pensamos que o Orçamento
será construído de 2008 a 2011 com o Plano Plurianual, encaminhado
a esta Casa Legislativa há pouco tempo.
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A alocação de recursos de 2003 a 2007 passa por um projeto de
atividade denominado de Alimentação Escolar, cujo objetivo é suprir
parcialmente as necessidades nutricionais dos alunos, com vistas a
garantir a implantação da política de segurança alimentar e contribuir
para a formação de bons hábitos alimentares. Tem como finalidade
fornecer alimentação aos alunos das escolas públicas estaduais,
contribuindo para suprir suas necessidades nutricionais.

Em relação ao ensino fundamental, temos um quadro evolutivo de
2003 a 2007, tendo em mente a fonte de recursos. Percebe-se que,
de 2003 a 2005, tínhamos, única e exclusivamente, recursos advindos
da União. Foi um momento em que o Estado de Minas Gerais passou
pelo que denominamos choque de gestão de primeira geração. Houve
todo um processo para sanar as contas públicas do Estado, pelo fato
de virmos de um déficit de vários anos.

A partir de 2006, já temos investimentos com recursos ordinários do
Tesouro Estadual. De 2005 a 2006 já há um incremento interessante
no valor alocado de merenda escolar do ensino fundamental,
passando de R$62.000.000,00 para R$85.000.000,00, com a
participação do Tesouro Estadual. O total de recursos alocados no
ensino fundamental, nesse período de 2003 a 2007, chegou a
R$327.000.000,00, quase R$328.000.000,00.

Quando pensamos em termos “per capita”, tínhamos, em 2003,
R$0,13 por aluno por dia letivo, contabilizando 200 dias, e chegamos
a uma evolução de R$0,22 em 2007. O número de alunos
beneficiados girou em torno de 1.500.000 a 1.800.000. É óbvio que
não é o ideal, como a Profa. Lúcia disse, mas temos de partir do
pressuposto de que houve um período de adequação das contas e
que, a partir desse período, em Minas Gerais, o incremento de
merenda foi significativo.

O ensino médio, por sua vez, sempre contou com alocação de
recursos por parte do Tesouro Estadual, sendo que em 2005 tivemos
apenas R$500.000,00 alocados e, em 2007, tivemos um saldo
quantitativo bastante interessante. Em termos de alunos beneficiados,
chegamos a aproximadamente 1.800.000 no ensino médio. No que se
refere a creches, escolas indígenas e quilombolas, tivemos um total
de recursos de pouco mais de R$1.000.000,00, chegando a quase
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R$1.500.000,00. Em relação ao número de alunos beneficiados,
vocês podem ver que está discriminado no painel de acordo com cada
uma das especificações.

O assunto mais importante a que quero referir-me aqui diz respeito
aos projetos estruturadores.

Eu faço parte do Escritório de Projetos da Secretaria de
Planejamento, que visa a fazer o monitoramento e o
acompanhamento mensal e a avaliação dos projetos estruturadores
do Estado.

Quanto aos projetos estruturadores, foi montada uma carteira de 57
projetos e, entre esses, há oito na área de educação. Para cada área
de resultado que temos no Estado, que são 11, na área de educação
foi relacionado um numero “x” de indicadores que farão o
acompanhamento da evolução da educação no Estado.

Temos um “status” hoje, em 2007, mas temos metas a serem
atingidas até 2011. Como a merenda é um aspecto fundamental no
desenvolvimento do aluno hoje, dois projetos da área de educação
básica contemplam a questão da merenda. No ensino fundamental,
temos o projeto Escola em Tempo Integral, já foi citado pela Profa.
Lúcia, cujo objetivo é aumentar o aprendizado dos alunos, por meio da
ampliação do tempo diário de permanência na escola, com prioridade
para o atendimento a crianças e jovens em áreas de vulnerabilidade
social. Dentro das diversas ações que fazem parte desse projeto, uma
delas trata especificamente da merenda escolar. Por quê? O aluno
que fica no tempo integral tem de ser alimentado de forma
diferenciada daquele aluno que permanecerá apenas por um turno.
Não adianta pensar que ele fará uma refeição e manterá o nível de
rendimento e aprendizagem que se espera dele.

Nesse aspecto, a ação de ampliação da oferta de merenda escolar
nas escolas de tempo integral tem a finalidade de oferecer a merenda
escolar a crianças e jovens atendidos em tempo integral em áreas de
vulnerabilidade social. O projeto do tempo integral vai de 2008 a 2011,
ou melhor, seu início será em 2008, mas em 2007 já temos um
número significativo de escolas sendo atendidas pelo programa. Hoje
temos 1.505 escolas atendidas pelo projeto, totalizando 3.577 turmas.
A turma de tempo integral funciona basicamente com turmas de 25
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alunos, no mínimo. Eles permanecem no segundo turno realizando
atividades de reforço, recreativas e esportivas, que os beneficiarão em
seu processo de aprendizagem.

O número de alunos beneficiados até agora, em 2007, com a
merenda escolar pelo projeto de tempo integral chega a 90 mil. A
nossa meta é chegar, até dezembro, a 165 mil alunos sendo
atendidos diariamente com merenda em tempo integral.

Em relação à questão dos repasses para a merenda em tempo
integral, podemos ver que houve um incremento de R$0,70 de
merenda por aluno em tempo integral. Ou seja, cada aluno recebe
R$0,70 por dia para fazer suas alimentações, que são equilibradas,
balanceadas e adequadas, de acordo com o processo de
aprendizagem.

O outro projeto é o Projeto Promédio, específico do ensino médio,
que visa a melhorar os indicadores de eficiência do ensino médio,
ampliando a taxa de conclusão e reduzindo as taxas de evasão
escolar no ensino médio. No panorama do ensino médio do Estado
hoje não há mais falta de vagas, como há alguns anos. A grande luta,
como sempre destaca o Prof. João Filocre, é pela qualidade do
ensino. A qualidade do ensino certamente passa pela boa alimentação
daquele aluno que freqüentará o ensino médio.

Assim, a ação específica do Promédio é a alimentação escolar no
ensino médio noturno, que visa oferecer a merenda escolar a todos os
jovens e adultos cursando o ensino médio noturno, ampliando a taxa
de conclusão e reduzindo as taxas de repetência, que aferiremos ao
final de cada ano, dentro daqueles indicadores que foram
determinados no início do projeto.

Hoje, o número de alunos beneficiados diariamente pelo Promédio
na ação de alimentação escolar é 183.500. O valor do repasse desse
recurso para o aluno do ensino médio noturno é R$0,24, totalizando
R$5.000.000,00 em 2007. Novamente, digo que sempre temos de
partir do pressuposto de que esse é um projeto de longo prazo, e
certamente haverá aumento gradativo dessa alocação de recursos.
Não podemos partir do pressuposto de que o problema será resolvido
da noite para o dia. A meta é audaciosa, mas precisamos levar em
consideração que uma meta nada mais é do que a adequação da
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atenção entre o ideal e a realidade.
Em relação às metas para os próximos anos, o PPAG, enviado a

esta Casa há pouco tempo, atende as metas e os recursos previstos
para 2008 a 2011. Para a alimentação fora dos projetos
estruturadores, temos a previsão de R$80.500.000,00 por ano,
beneficiando cerca de 1.700.000 alunos por ano.

Tratando-se especificamente da escola em tempo integral, a ação
de merenda beneficiará 290 mil alunos até 2011. Hoje, cerca de 10%
dos alunos do ensino fundamental são atendidos pelo programa,
totalizando 1.500 escolas. Pelo menos uma escola em cada um dos
853 Municípios mineiros está incluída no Projeto Aluno de Tempo
Integral. Por meio do Promédio, prevemos que 205 mil alunos são
beneficiados com a merenda escolar, atingindo 470 mil em 2011, o
que totaliza R$53.140.000,00.

A minha exposição é bastante rápida, porque quem lida com essa
situação mais na ponta, como as Secretarias de Educação e de
Saúde, tem uma visão ampla dos problemas relacionados à merenda
escolar. A Secretaria de Planejamento é muito sensível a todos esses
problemas e, na medida do possível, sempre busca adequar o
orçamento dos projetos à necessidade das outras secretarias. É óbvio
que nunca conseguiremos atender o total da demanda, mas estamos
num processo evolutivo muito importante.

O salto qualitativo dos projetos da educação é visível. Fiz uma
apresentação ao pessoal do Ceará há um tempo, e eles ficaram
boquiabertos com o nível atingido pela educação em Minas Gerais. O
processo foi iniciado em 2003 e é crescente. Espero que essas metas
sejam atingidas e até ultrapassadas. De fato, o diálogo entre as
secretarias é muito aberto, e espero que consigamos melhorar a
situação da merenda escolar. Obrigado.

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

Palavras do Sr. Élido Bonomo
Boa-tarde a todos e a todas. Espero que não ajude muito a

aumentar o sono de vocês. Nesse intervalo, poderia ter havido um
teatro de bonecos ou alguma outra coisa para nos alegrar um
pouquinho, mas não houve jeito, vamos ter de continuar.



1031

Gostaria de fazer a minha apresentação um pouco na linha do que
falou o superintendente de epidemologia, porque sou nutricionista na
área de saúde pública e gosto de tratar desses dados e compreender
esses fenômenos. O meu olhar será o de um representante da
sociedade civil e membro do Conselho Estadual de Alimentação
Escolar. É sob essa ótica que será feita a minha abordagem.

Vou iniciar essa discussão falando sobre o controle social no
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Tentarei trabalhar
apenas alguns componentes desse Programa, embora seja quatro o
número de subtemas, tratando um pouco mais da questão da
fiscalização e do acompanhamento da execução do Programa, ou
seja, do papel dos gestores e do CAE-MG e da aquisição e do
armazenamento dos alimentos. Serei breve quanto aos demais
pontos, já que o tempo de 20 minutos, com certeza, será insuficiente
para conseguirmos tratar de um tema da profundidade desse aqui.

Antes de falarmos de algumas questões fundamentais e mais
operativas sobre a fiscalização e o acompanhamento, é necessário
fazermos uma reflexão sobre esse tema, ou seja, sobre o controle
social. Gostaria de partilhar com vocês algumas considerações
prévias.

Aos conselhos, coloco o desafio de construir um espaço
democrático destinado a alcançar pelo menos três objetivos
fundamentais. É dessa forma que compreenderemos o conselho
gestor e o conselho partilhado. O primeiro desafio seria promover a
construção da cidadania e a educação política. Qualquer um de nós,
Conselheiros da sociedade civil, dentro dessas instâncias, devemos
buscar essa compreensão para radicalizar esses espaços
democráticos e trazer, como item seguinte, a viabilização e a
identificação, captando, permanentemente, as demandas da
sociedade.

Eu, como Conselheiro, assim como os demais colegas, se não
buscarmos, em nossos pares, a compreensão, o sentimento, as
demandas e as expectativas e não as trouxermos para dentro desses
conselhos, não poderemos continuar ocupando esse cargo e
exercendo essa função.

Por último, exercer controle social sobre os governos e, no nosso
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caso, sobre a execução do programa do governo do Estado de Minas
Gerais. Dimensionarei algumas tarefas de que damos conta, outras de
que não damos conta e o que esperamos como proposição, desde
que não mornas ou que amenizem a gestão do governo do Estado.

Esses objetivos vêm de uma discussão, reflexão e demandas
depreendidas nas décadas de 80 e 90, nos movimentos da saúde e
da assistência social principalmente. O que estamos experimentando
hoje, nos Conselhos de Alimentação Escolar, é fruto de outras lutas,
não é dádiva nem boa-vontade de nenhum gestor. Foi uma conquista
da sociedade multiplicar os espaços de articulação com o governo,
onde pudéssemos controlar se estão cumprindo o proposto e se há
desvios que devam ser denunciados.

Portanto, o CAE é um órgão deliberativo, fiscalizador e de
assessoramento. É preciso compreender a dimensão de fiscalizar e
ser propositivo. Nesse período em que estamos lá, compartilhando
com todos os colegas do Conselho, buscamos realizar o controle
social preventivo, aplicado às pessoas e aos atos - as pessoas que
são gestores na estrutura de poder do Programa de Alimentação
Escolar e seus atos. Antes mesmo de observar resultados,
verificamos se seus atos são perniciosos à gestão pública e à
moralidade administrativa. Não esperamos que haja problema para
fazer denúncias se não tivemos capacidade para contribuir e interferir.
Preocupamo-nos em fazer o controle social sobre os meios,
programas e políticas públicas, sobre as pessoas ou agentes públicos,
e também a partir dos resultados.

Esse é o olhar a que o CAE se propôs. Por isso, em 2005,
propusemos, antes de levar a público qualquer componente que
pudesse depreciar a gestão do Programa, buscar informações e
mapear a condições de funcionamento, execução e gestão do
Programa Nacional de Alimentação Escolar em Minas. A partir daí, de
posse desses dados, balizaríamos nossa ação de conselho, na forma
independente e na forma de assessoramento à gestão estadual do
Programa.

Falarei algumas coisas, e outras vocês encontrarão na Medida
Provisória nº 2.178-36, de 2001, e no site www.fnde.gov.br. É preciso
compreender qual é o nosso papel e qual é o papel do governo.
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Podemos fazer uma gestão democrática representativa se sabemos o
que estamos fazendo e onde podemos buscar as informações.

Falarei um pouco a respeito do papel do gestor e do CAE e de
algumas atribuições da Secretaria de Educação, a entidade executora.
Definir formas e modelos de gestão do PNAE é atribuição do governo.
O modelo de gestão é descentralizado. Mas trago um componente
que devemos ter em mente. Não está funcionando em Minas Gerais, e
não sei se é o melhor. No momento em que não temos capacidade
periférica de planejar, orientar, fiscalizar e monitorar algumas ações, é
permitido à entidade executora fazer convênios com os Municípios, e
os repasses que viriam para a Secretaria de Saúde passariam
diretamente para as secretarias municipais. Aí, sim, o CAE municipal
teria competência legal para fazer o que o CAE estadual não tem
competência para fazer.

Então que haja essa possibilidade em Municípios em que o
acompanhamento é extremamente deficitário; que a municipalização
seja permitida. Isso está previsto em lei. Mas temos duas outras
questões que considero mais agudas neste momento, mas que já vêm
se cronificando há algum tempo: a responsabilização pelo
recebimento e a complementação dos recursos financeiros
transferidos pelo FNDE, sendo estes em caráter complementar ou
suplementar aos aportados pela entidade executora. Isso está na
legislação, na medida provisória; não é uma invenção. Se está na
medida provisória, o que o CAE espera da entidade executora é, pelo
menos, a sensibilidade de buscar parceiros e possibilidades para que
essa suplementação seja ordinária e sistematicamente definida em
orçamento próprio. No Orçamento de 2007, que discutimos no ano
passado, há R$500.000,00 para a complementação do PNAE em
Minas Gerais - é o que está na lei orgânica aprovada para 2007. Os
outros recursos são extremamente importantes - por exemplo, para
ensino médio, que não estavam previstos e que achamos um avanço,
em função de uma luta que travamos em âmbito nacional -, mas o que
quero dizer é que alguns deles são episódicos. Os R$8.000.000,00 do
leite, por exemplo, foram postos contrariamente ao que defendia o
CAE; o que queríamos é que os R$8.000.000,00 fossem gestados ou
universalmente distribuídos com os demais recursos, para que todas
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as crianças pudessem ter acesso a esse “per capita”, e não as
crianças de 6 a 7 anos de idade, para as quais foi destinado o
Programa. Em primeiro lugar, porque tecnicamente é inconveniente
dar leite para crianças de 6 a 7 anos de idade, que não precisam
necessariamente de proteína e caloria - as fontes alimentares para
essas crianças seriam outras, se considerássemos as suas
necessidades nutricionais. Então, são iniciativas do governo, mas que
não foram discutidas e partilhadas com o CAE: os R$8.000.000,00 do
leite e os R$23.000.000,00 do Leite pela Vida, recursos do governo
federal, aprovados pelo Consea estadual, para comunidades pré-
escolares.

O que queremos, nesse tema da responsabilização, é um sinal
positivo do governo. Gostaria até que os representantes do governo
que estão na Mesa aproveitassem este momento da discussão
orçamentária com os gestores e a Assembléia Legislativa para dizer o
montante que é possível. Quero que digam: “Queremos e podemos
destinar somente R$0,02 ou R$0,04, mas é isso o que é possível e
que oferecemos como uma indicação para ser o montante
complementar aos R$0,22”. Esse olhar é um olhar de político, e não
de programas episódicos, pelos quais destinam-se, em um ano,
R$0,05 e, no outro, R$1.000.000,00. Com o olhar político, pode-se
dizer que, em um ano, serão destinados R$0,02 e, no outro, R$0,12. É
o que queremos: que isso seja sinalizado pelo governo para que
possamos discutir com a Assembléia.

Quanto às fontes, também fui gestor da Universidade Federal de
Ouro Preto e sei que a questão é difícil; é preciso planejar em função
do que se tem de receita. Mas acho que juntos - o CAE, a Assembléia,
as lideranças e o governo - deveríamos ver onde pode haver fontes de
recursos e qual o valor do montante. Essa sinalização é
psicologicamente positiva e motivadora.

Outra questão é a execução e prestação de contas do PNAE ao
CAE e, posteriormente, à CNTE. Não há repasse do governo federal
para o estadual sem que o CAE aprecie as contas. Até 28 de fevereiro
de cada ano, é remetido ao governo federal um demonstrativo
sintético. Cabe-nos dizer que, neste item, em momento algum, foi-nos
negada nenhuma informação. Todas as informações de prestações de
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contas que solicitamos ao governo do Estado foram-nos fornecidas
prestamente. Temos de reconhecer: a equipe administrativa e
financeira do governo em nenhum momento negou-nos ou sonegou
nenhuma informação. É uma relação extremamente importante de
confiança.

Outro debate que já vimos travando, não com o governo de Minas,
mas com vários governos, é o seguinte: pelo que a lei determina, a
elaboração do cardápio do PNAE deve ser feita por nutricionista,
respeitando-se hábitos alimentares regionais, preferencialmente da
agricultura familiar, em comum acordo com os CAEs municipais e
estaduais. E, a partir dessa elaboração, temos o papel de contribuir
para o controle da qualidade do Programa.

Vejo que, se pensarmos tarefa, projeto e não pensarmos que temos
de contar com pessoas em número, qualidade e formação técnica
suficientes para executá-las, venderemos uma ilusão. Acredito que, se
neste evento não analisarmos seriamente que precisamos ter, pelo
menos nas Superintendências Regionais de Ensino, uma equipe
mínima na área de nutrição - técnico agrônomo, veterinário e
nutricionista, que é o responsável técnico para planejar, monitorar e
avaliar os impactos dessas ações -, não adiantará o resultado do
nosso ciclo desta manhã e tarde para discutir programas de educação
alimentar nutricional no âmbito escolar numa perspectiva de vida
saudável.

As proposições têm de estar casadas e associadas a um corpo
intelectual e político que seja capaz de tomar decisões. Associado a
isso, temos grande dificuldade no enorme número de cantineiras e
trabalhadoras do serviço de nutrição das escolas que são
terceirizadas. Ao serem capacitadas, elas melhoram sua qualificação,
arrumam emprego fixo e mudam de serviço. Temos de entender isso:
as pessoas querem melhorar de vida, querem emprego fixo. Então,
essas duas questões, a orçamentária da previsão e a de pessoal,
precisam ser levadas a sério, para buscarmos todos os parceiros
possíveis, porque a finalidade não se concretizará se não tivermos
essa equipe para desenvolver a atividade-meio.

Citarei algumas atribuições legais do CAE. A primeira: acompanhar
os recursos federais transferidos, todas as informações, todos os
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repasses do governo federal e, a cada três meses, a Diretoria de
Finanças da Secretaria de Governo nos repassa as informações das
contas bancárias. Todas as vezes que temos dúvidas, solicitamos
oficialmente informações e obtemos resposta. Temos acompanhado
essa questão da melhor forma que nos é possível. A nossa dificuldade
é acompanhar 3.700 escolas, a aquisição, o armazenamento, a
produção e a distribuição da refeição e olhar as notas. Se não
tivermos um sistema ágil de parceria entre o colegiado escolar e o
CAE estadual, jamais conseguiremos cumprir com essa atribuição.
Acredito que temos de sinalizar com mecanismo de interação com o
governo e com os colegiados escolares. Espero que, com o “site” que
será criado de todos os conselhos, consigamos ter mecanismos mais
interativos dos que os atuais.

Outra atribuição: acompanhar e monitorar aquisição de alimentos e
o armazenamento desse produto. Isso está como nossa
responsabilidade, e tenho de dizer que cobramos algumas coisas do
governo, mas não fazemos isso. Realizamos algumas amostras
porque não temos capacidade de fazer tudo. Contamos com apenas
sete Conselheiros, podemos ter até 21, mas não cumprimos essa
questão.

Acompanhar até o produto final. O que é o produto final? Trata-se
desse produto que tem a qualidade, preferencialmente que não seja
transgênico, da agricultura familiar e que respeita o hábito regional.
Temos de vislumbrar uma possibilidade que não confronte - por isso
coloquei “versus cantinas” - a informação do levantamento que foi feito
na parceria entre educação e saúde com o apoio do CAE, em que
85% das escolas visitadas tinham cantinas vendendo guloseimas.

A venda das guloseimas contrapõe frontalmente a proposta do
PNAE. E a justificativa de que a Diretora precisa desse recurso para
suprimento imediato - chave, fechadura, vidro ou porta que quebrou -
não se sustenta. Se for verdade, acreditando-se que as Diretoras são
verdadeiras, temos de resolver a situação de outra forma: com
dotação de recursos advindos diretamente da Secretaria, de
suprimento, e não desse fundo.

Vimos que há cantinas que ganham R$4.000,00, R$5.000,00 ou
R$6.000,00 por mês, que são terceirizadas, às vezes, pela própria
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diretoria da escola. Não acuso ninguém, porque não tenho provas,
mas pode ser uma brecha para a mistura de recursos da cantina com
o do PNAE, e aí não se sabe o que é, qual nota vem de onde. Esses
são os relatos que ouvimos por aí.

Temos de divulgar os recursos e acompanhar a execução financeira.
Com o “site”, temos condições de fazer isso.

Receber e analisar a prestação de contas. Fazemos isso a cada três
meses. Recebemos o material. É muito número, muita informação. Se
não tivermos assessores que nos orientem, teremos condições de
pegar somente o básico.

Até 28 fevereiro do ano seguinte, fazer a apreciação do programa,
não só do financeiro. Quando assumimos o CAE, conversamos com
vários colegas - há pelo menos três Conselheiros aqui -, dissemos que
o Conselho não pode se reunir para verificar se o governo é mau ou
bom gestor financeiramente. Há várias instâncias para isso.
Apostamos primeiro que ele é bom gestor. Temos de pensar na
execução do Programa como um todo. Portanto, temos de
acompanhar a execução financeira, mas temos de pensar em outros
programas e outras metas, por isso procuramos a Conab para
discutirmos o PAA, a Emater para discutirmos sobre as hortas, o Dr.
Gilberto, Superintendente, para discutirmos a Portaria Interministerial
n°1.010, que são programas de promoção da educação alimentar
nutricional e qualidade de vida saudável. Isso na perspectiva de
qualificar o Programa.

Comunicar - isso é papel do Conselho - ao FNDE e ao Ministério
Público qualquer irregularidade encontrada, como é de
responsabilidade de qualquer cidadão que identifique desvio de
recurso público.

Apresento duas necessidades. Sei que algumas tarefas de governo
são difíceis de serem cumpridas; algumas tarefas nossas são também
difíceis de serem cumpridas. O que é exemplar no gestor e no
representante é apresentar proposições e buscar alternativas para
consegui-las. Vejo que há dois momentos em que temos de trabalhar.
O primeiro é na necessidade de parceiros entre os órgãos de
competência para a fiscalização da execução do Programa. Quais
são? O FNDE é um deles, o órgão de controle interno do Poder
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Executivo, o Tribunal de Contas da União e o CAE. Temos de
estabelecer mecanismos de ação em conjunto para potencializar a
ação de cada um individualmente. Hoje não temos isso articulado.
Cada um faz da sua maneira. Não acredito que daremos conta
isoladamente de trabalhar a questão da fiscalização. Aliás, transcendo
isso para as questões municipais.

Observamos também a necessidade de parceria entre os setores do
governo afetos à questão alimentar, à nutrição, as instituições de
ensino superior e a sociedade civil organizada. Para que isso? Esses
são alguns objetivos: elaboração de perfis alimentares e nutricionais
entre escolares. Não temos dados científicos, probabilísticos que
representem o conjunto dos escolares de Minas Gerais para que
possamos dizer: o perfil nutricional das crianças e dos adolescentes é
este. E nem o perfil alimentar. O primeiro dado do governo federal
será este, esta amostra. Temos de buscar isso com os parceiros.

Segundo, promover a educação alimentar e nutricional saudável e
adequada, resgatando hábitos e culturas locais que proporcionem
desenvolvimento regional sustentável. Esse é um outro olhar. É um
olhar que não é da fiscalização. É um olhar no qual queremos
entender que a alimentação escolar tem de ser estratégica para a
segurança alimentar, em um Estado que tem quase três milhões de
crianças nas escolas. No governo de Minas, esse número é próximo a
1.700.000; no Brasil, são 37.000.000, que representam 22% da
população brasileira. Temos de potencializar, com todo o vigor, todos
os meandros e todas as possibilidades para que esse Programa
transcenda essa coisa de merenda. Deve ser um programa de
alimentação escolar com várias facetas, que precisa trabalhar a
criança, o produtor, o gestor, o professor, o cantineiro, os pais e
envolvê-los nessa jornada, para que o desenvolvimento aconteça.
Que a alimentação saudável seja um dado positivo e que superemos
as questões da obesidade e das carências nutricionais, que não são
poucas no Brasil e no mundo. Anemia, em torno de 40%;
hipovitaminose, em torno de 40%, fruto de desnutrição oculta, que não
é vista, só é observada por sinais clínicos e bioquímicos imunológicos.

Em suma, parafraseando um pouco uma dissertação do Eduardo
Ganda, uma amigo do Moisés do CAE: o potencial de controle social a
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partir do Conselho é tímido - e não vamos negar que, no nosso, ele é
realmente tímido - se pensarmos na prerrogativa de vigorosas
sanções políticas sobre os responsáveis que o controle social tem,
mas pode ser bastante promissor se tratarmos do controle sobre as
dimensões técnicas e administrativas da política pública. Nesse caso,
estamos tratando da política pública de alimentação escolar. Além
disso, há o processo de socialização paulatina dos participantes do
colegiado, agentes públicos e Conselheiros da sociedade civil, em
valores e princípios democráticos, além da relevância social do papel
desses Conselheiros.

Compreendemos que há um espaço de interlocução, mas, antes de
tudo, esse espaço tem que ser de convergência e busca de
alternativas. Se temos como objeto de nosso olhar a criança e suas
condições, precisamos compreender limites e enfrentar desafios,
sendo, porém, honestos com cada um de nós. Os espaços estão
apresentados. As soluções não são mágicas, mas são possíveis, e
podemos minimizar os impactos e reduzir o tempo de espera para que
as soluções sejam alcançadas.

Deixo aqui meus dois “e-mails” para que possamos dialogar e trocar
idéias sobre o nosso mandato e discutir com os outros colegas. Nossa
intenção era que este evento pudesse trazer a maior diversidade de
pessoas de colegiados, mas não sabemos exatamente quem são as
pessoas que estão aqui. Precisamos pensar em um evento em que
estejam presentes todos os CAEs e em que possamos discutir o
PNAE sob a ótica da municipalização. Eram essas algumas das
questões que precisava apresentar. Senhores, muito obrigado.

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

O Sr. Presidente - Agradecemos ao Prof. Élido Bonomo. Tenho
certeza de que foram valiosas suas observações. Gostaríamos de
agradecer à amiga Lúcia, da Secretaria de Controle Externo do
Tribunal de Contas da União no Estado de Minas Gerais, o empenho
em nos oferecer essa importante cartilha - acredito que todos a
receberam -, que será um valioso material para a orientação dos
Conselheiros do PNAE.

Palavras do Promotor Marcelo de Oliveira Milagres
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Exmo. Sr. Presidente Deputado Deiró Marra, a quem agradeço o
convite em nome do Ministério Público; gostaria também de
cumprimentar os demais representantes e participantes deste
trabalho, na tarde de hoje, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Srs.
professores, Sras. professoras, senhoras e senhores, evidentemente,
tratar de um tema de tamanha relevância, um tema transdisciplinar,
um tema que envolve especialistas em gestão pública, técnicos,
professores, professoras, responsáveis pela administração pública,
um tema tão caro é algo de muita complexidade.

Os senhores e as senhoras poderão estar dizendo: o que tem a ver
este tema “Merenda escolar” com um Promotor de Justiça, um
profissional do direito. Evidentemente que o conteúdo e a relevância
deste tema perpassa vários ambientes, inclusive a sua forma jurídica.
Ouvi atentamente os palestrantes que me antecederam, e duas
palavras chamaram-me a atenção: a questão da descentralização e a
de uma gestão compartilhada.

Acredito que o convite a mim feito foi em razão de ter participado, no
final do ano de 2004, de uma comissão intersetorial, por assim dizer,
um tema caro, aqueles que lidam com a política de segurança
alimentar e nutricional sustentável, envolvendo o governo do Estado
de Minas Gerais, o Ministério Público e, particularmente, o Consea. A
convite do então Procurador-Geral de Justiça, Dr. Nédens Ulisses
Freire Vieira, fui designado para participar dessa comissão, que tinha
o seguinte objetivo: elaborar o anteprojeto de lei, uma proposição
legislativa que de alguma forma conseguisse alcançar os diversos
anseios, as diversas perspectivas, os diversos trabalhos já realizados
no Estado de Minas Gerais, no que concerne à segurança alimentar e
nutricional - e aí eu acrescento a palavra “sustentável”. Esse trabalho
veio a cabo, esse trabalho aportou nesta Casa Legislativa, nesta Casa
da democracia, e aí surgiu a Lei nº 15.982. E o porquê da importância
dessa lei?

O tema que me foi atribuído foi o controle social do PNAE. Entendo,
particularmente, que esse controle ganhará maior eficácia, que haverá
o aprimoramento desse instrumento de controle, de fiscalização, seu
aperfeiçoamento, com o diálogo. Não podemos mais trabalhar de
forma isolada, de forma compartimentada. Precisamos adotar aqui
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duas palavras que foram apresentadas, e repito a “descentralização”,
mas a descentralização pressupõe uma gestão compartilhada, um
diálogo. Qual seria esse diálogo?

Primeiramente, um brevíssimo histórico. Estamos tratando aqui de
um aprimoramento do PNAE. Se esse Plano é nacional, ele tem uma
vocação de universalidade. Esse Plano não tem nenhuma novidade.
Ele foi pensado no final da década de 40, teve o seu desenho final no
início da década de 50, e, em 1979, no final da década de 70, ele teve
essa conformação que todos nós conhecemos. Com o advento da
Constituição de 1988, há uma previsão constitucional em que temos
de atender essa nossa criança da pré-escola, da creche e do ensino
fundamental, e oferecer a ela, gratuitamente, o ensino. E temos de
entender o ensino como um espaço de emancipação. E, como espaço
de emancipação, estão aí as professoras e os professores.
Compreende atribuir instrumentos mínimos de subsistência dessa
criança na escola.

A Constituição de 1988, no seu art. 208, inciso VII, atribui a
necessidade do Estado, a obrigação do Estado, e eu falo do Estado
no aspecto “macro”, de proporcionar a alimentação, o material escolar,
o transporte e a assistência à saúde. Esse PNAE teve de se adequar
a essa necessidade constitucional.

Por que estou fazendo esse brevíssimo histórico? Porque aqui muito
se falou em recurso, muito se falou da possibilidade de se estender ou
não esse Plano ao ensino médio. Vejam os senhores e as senhoras
que também temos uma disposição constitucional em que a criança e
o adolescente são prioridades, prioridades no Estado brasileiro. E
criança e adolescente, criança até os 12 anos incompletos, e
adolescente até os 18 anos.

Se temos uma premissa constitucional que atribui à criança e ao
adolescente o caráter de prioridade do Estado brasileiro e, no mesmo
texto constitucional, temos também uma exigibilidade - e vejam os
senhores a palavra que vou utilizar - subsidiária do poder público de
atribuir, estar obrigado a oferecer alimentação à pré-escola e ao
ensino fundamental. Se é subsidiária, teremos outros co-responsáveis
para, também, atender a esse direito à alimentação. Aí temos que
partir da idéia de que essa criança e esse adolescente são sujeitos
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que têm, como tutores, como pessoas responsáveis todos nós,
inclusive o Ministério Público.

Qual é o diálogo que proponho? Esse PNAE em nível federal tem de
ter um diálogo com a política estadual de segurança alimentar e
nutricional sustentável. Essa política que foi institucionalizada por este
ou por aquele governo, uma política que foi institucionalizada por uma
lei decorrente aprovada nesta Casa.

Essa política estadual de segurança alimentar tem alguns eixos
estruturantes. Primeiro, ela define o que é o direito humano a
alimentação adequada. Muito se falou aqui sobre merenda escolar,
muito se falou aqui sobre a necessidade nutricional, e aí uma
discussão com alguns profissionais da nutrição revela que a criança e
o adolescente, no período em que estão inseridos no ambiente
escolar, têm a necessidade de atendimento de, no mínimo, 15% dos
nutrientes. Essa é uma discussão que podemos rever. Essa lei parte
de uma questão que pode parecer óbvia para os senhores e para as
senhoras, mas, para nós, do mundo do direito, não era tão óbvia
assim.

O que é esse direito à alimentação? Quais são as formas de sua
exigibilidade? Vejam que a ONU, no Tratado Internacional dos Direitos
Humanos, em 1948, já trazia a obrigação dos Estados de atenderem a
esse direito. Em 1966, o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais também trazia essa obrigação do atendimento a esse direito
à alimentação. Mas a realidade em que nos encontramos atualmente
é em torno de 300 milhões de crianças e adolescentes em situação de
insegurança alimentar. E a ONU entende por criança e adolescente
indivíduos de até 15 anos. Essa lei, no seu art. 2º - e aí vamos entrar
na questão da alimentação escolar -, define segurança alimentar e
nutricional sustentável como a garantia do acesso regular e
permanente a alimentos de qualidade e em quantidade suficientes -
daí a importância dos profissionais da nutrição -, com base em
práticas alimentares saudáveis que respeitem a diversidade cultural e
que sejam social, econômica e ambientalmente sustentáveis. Esse art.
2º de uma lei aprovada por esta Casa define o direito humano à
alimentação como qualquer outro direito humano em caráter universal,
trazendo aqui dois elementos de interesse para a nossa reflexão:
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quantidade e qualidade, observando-se também a diversidade dos
hábitos alimentares.

Tenho acompanhado algumas discussões a respeito de centralizar
ou descentralizar o custo, valores econômicos. Nas apresentações
que me antecederam, fiquei muito feliz pela preocupação com os
quilombolas, com os grupos indígenas. Temos que pensar em
alimentação escolar não no aspecto de uniformidade, mas no aspecto
de universalidade, respeitando também as diversidades.

O art. 3º diz que o direito humano fundamental à alimentação
adequada, objetivo primordial da Política Estadual de Segurança
Alimentar e Nutricional Sustentável - veremos como essa política será
instituída -, é um direto absoluto. Quando o legislador, nesta Casa,
reconheceu o direito humano à alimentação como um direito absoluto,
disse que ele é exigível contra todos. É um direito que chamamos
oponível “erga omnes”.

Surge outra discussão: e os alimentos vendidos e consumidos, cujo
conteúdo nutricional é discutível? Será que podemos trazer
obrigações até para os que não estão inseridos no sistema do PNAE?
Seria o caso, por exemplo, de estendermos o debate às escolas
particulares, para, talvez, uma reflexão futura.

E continua: “é direito intransmissível, indisponível, irrenunciável”.
Enfim, é um direito que não supõe nenhuma outra condição, a não ser
a própria de pessoa, e de pessoa em desenvolvimento. A escola é um
espaço de emancipação. Estamos trabalhando com pessoas em
desenvolvimento e temos que atribuir a elas a total possibilidade de
desenvolvimento, incluindo-se o aspecto nutricional.

Vejam um direito imprescritível e de natureza extrapatrimonial, que
nos apresenta certa dificuldade. Quando se diz que esta Casa
reconhece esse direito como extrapatrimonial, não temos como
valorar esse direito, porque não temos como valorar a pessoa, atribuir
um valor econômico a uma criança, a um adolescente. O nosso
compromisso é satisfazer as suas necessidades.

Os senhores podem dizer que isso tem um preço, um determinado
valor. Como compatibilizar essa exigência normativa legal com esse
aspecto factual? O propósito dessa legislação é exatamente
uniformizar políticas de gestão. Reconhecemos que os recursos são
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escassos e finitos, mas as nossas crianças e adolescentes têm um
valor que transcende qualquer realidade. É preciso avançar. E como
vamos fazer isso? Primeiramente, com uma definição de Política
Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional - estou baseando-me
nessa legislação. Essa política tem duas palavras importantes, pois
pressupõe um plano integrado e intersetorial.

Na minha exposição, comecei a falar sobre a palavra primordial:
diálogo. Vejo aqui alguns Conselheiros do Consea e conheci alguns
Conselheiros do CAE. Há uma integração e um diálogo? O PNAE
simplesmente é uma fonte de recursos, e não é a única. A obrigação é
de todos os entes federados: União, Estados e Municípios.

No âmbito do Estado de Minas Gerais, já temos uma política que
tem como princípio e como eixo estruturante o aspecto intersetorial,
muito bem exposto pelo representante da Seplag, que dispõe dos
mecanismos e do instrumental para as análises econômicas e de
planejamento. Todos nós - Consea, CAE, entidades executoras, quem
está na ponta, escolas estaduais e municipais - precisamos dialogar.
A grande novidade dessa legislação, o eixo estruturante, é que a
Política Estadual de Segurança Alimentar é baseada num plano
determinante para o setor público e indicativo para o privado. É
obrigatório para o setor público.

Quem elabora esse plano de segurança alimentar? Todos nós. De
que forma? Um dos órgãos integrantes da Política de Segurança
Alimentar e Nutricional, um dos espaços, é a conferência.

Uma conferência que ocorre a cada dois anos, em que os
Conselheiros do Consea e os representantes da comunidade
participem. Essa Política Estadual de Segurança Alimentar e
Nutricional Sustentável é descentralizada, porque reconhece a
autonomia dos Conselhos Municipais de Segurança Alimentar
Nutricional. Sabemos que muitos Municípios não vivenciam essa
realidade, como ainda não vivenciam a realidade de um conselho de
alimentação escolar eficiente e eficaz. Um dos pressupostos de
legalidade para a continuidade dos repasses, inclusive no âmbito
federal, é exatamente uma atuação efetiva do Conselho de
Alimentação Escolar - CAE. Por que não pode haver um
compartilhamento de interesses e de vontades, se a política e o
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objetivo são os mesmos, os Conseas e os CAEs?
Dentro dessa política prevista legalmente, três princípios

fundamentais se sobressaem. O primeiro é a promoção de educação
alimentar e nutrição. As secretarias no âmbito do Estado, ao
elaborarem seus planejamentos, seus planos, desde a Secretaria de
Agricultura, que está trabalhando com a fonte primária da
alimentação, até a Secretaria de Educação, que está trabalhando com
essa política da educação que compreende o aspecto alimentar, têm
de observar este princípio: a promoção da educação alimentar e
nutricional. Isso não será feito unicamente para as Secretarias de
Educação, de Agricultura e de Planejamento. Podemos levar esse
discurso também para o âmbito municipal. Há necessidade de
interação.

Outro princípio relevante é a promoção da alimentação e da nutrição
materno-infanto-juvenil. Cuidar da alimentação das nossas crianças e
dos nossos adolescentes é certeza de um cidadão emancipado e
intelectualmente melhor preparado e de mães com seus nascituros e
filhos também com uma melhor qualidade de vida. Já se propôs, aliás,
em nível federal, a criação de uma disciplina autônoma nos currículos:
educação para o consumo, educação alimentar. Não chegaria a esse
exagero. Todavia, se nós e as senhoras e os senhores professores
trabalhamos numa perspectiva transdisciplinar, em qualquer das
nossas disciplinas ministradas, podemos trazer também a
responsabilidade das nossas crianças, dos nossos jovens, quanto a
essa preocupação alimentar.

Vejam que a política da infância e juventude, mesmo a do consumo,
até há algum tempo atrás, não era uma realidade factual. Hoje
vislumbramos muitas conquistas. Por que também não caminhar no
mesmo sentido a política nutricional e alimentar? A educação não se
faz de forma compartimentada, mas sim de forma transversal e
transdisciplinar.

Outro princípio relevante é o respeito às comunidades tradicionais,
aos hábitos alimentares locais. Isso está na nossa legislação estadual.
Com o respeito aos hábitos alimentares locais, estaremos
promovendo a agricultura local. Merenda escolar é uma complexidade
que perpassa esse olhar imediato do alimento que está sendo trazido
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para os nossos alunos e as nossas alunas. Portanto, tem esse fator e
esse viés econômico. A palavra, mais uma vez, é o diálogo e a
integração. Os senhores e as senhoras poderiam dizer: “Marcelo,
esse discurso é muito bonito e interessante, um direito humano. No
plano jurídico, poderíamos chamá-lo de um direito da personalidade,
inerente à qualidade de pessoa, independentemente da sua condição
social. Todavia, como efetivar isso?”.

Essa Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável deve estar inserida no PPAG, que, aliás, foi aqui muito
bem colocado. O art. 6º diz que o Plano Estadual de Segurança
Alimentar deve estar assegurado no Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG -, indicando recursos, a forma de gastos e as
estratégias, e criando condições efetivas de infra-estrutura.

Vejam o alcance dessa legislação. Trata-se de um mecanismo de
exigibilidade, de suplementação, de complementação de uma política
nacional introduzida pelo PNAE. Como aperfeiçoar o PNAE?
Aperfeiçoando, também, as obrigações dos Municípios, dos Estados e
da sociedade de uma forma em geral. Todos nós, de alguma forma,
elaboramos política de segurança alimentar e nutricional.

Esse sistema é formado pelo Consea, cujos Conselheiros sabem o
tamanho do desafio e que precisam interagir com os Conselheiros do
CAE, os quais, por sua vez, precisam conhecer o Consea. Assim, é
necessária essa fonte de diálogo, formada, também, pela conferência
estadual, que se reúne a cada dois anos. Vejam aí o caráter
democrático desse sistema. Assim ocorre com o próprio CAE, que é
formado por dois representantes dos professores, dois representantes
dos pais dos alunos, um representante do Executivo, um do
Legislativo e um da comunidade. A maior representatividade não é
dos poderes constituídos, mas sim da sociedade.

Precisamos aperfeiçoar essas formas de organização. A própria
Política Nacional de Alimentação Escolar diz que o parecer do CAE é
determinante quanto à continuidade ou não da remessa dos recursos.
Vejam, então, a responsabilidade dos senhores e das senhoras.
Temos, assim, um instrumental legal.

O Consea tem uma representação majoritária da comunidade, com
26 representantes da sociedade civil. Trata-se de um órgão não só
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meramente de fiscalização mas também deliberativo, que aprova a
política estadual de segurança alimentar e nutricional.

Terminando essa brevíssima apresentação, falarei sobre a
importância das comissões regionais.

A legislação obriga a instalação dessas comissões. Qual o
propósito? Meramente atender a uma formalidade? Não; mas
respeitar a descentralização, os interesses locais, esses cidadãos
emancipados a se emancipar e os que estamos formando nas nossas
escolas.

Essa realidade que nos é trazida pela ONU de 300 milhões de
crianças e adolescentes em situação de insegurança alimentar só
pode ser resolvida - e aí, sim, sou utópico em acreditar nisso - no
nosso plano local e regional.

O mecanismo de aperfeiçoamento, de acompanhamento, de
melhoria dessa política é a interação. Vejam que o próprio nome
desse ciclo é “Alimentação escolar como estratégia de segurança
alimentar e nutricional”. A alimentação escolar deve ser e é um eixo
estruturante da política estadual. Não podemos pensar em política
estadual como algo exclusivo da Secretaria de Educação.

Como um convidado que talvez não conheça a realidade das
escolas, mas alguém que, olhando externamente, percebe a
necessidade de maior interação, permitam-me, aqui, terminar com um
pensamento de um jurista que também, na sua época, pensava em
segurança alimentar, Ihering: “Se é verdade dizer que comerás o teu
pão com o suor da tua fronte, não é menos verdade acrescentar
também: é somente lutando que obterás o teu direito”.

Somente lutando pelas nossas crianças, vamos construir, realmente,
um país com “educação” com letra maiúscula. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Marcos César Ribeiro Pereira
Boa-tarde. Cumprimento a Mesa na pessoa do Presidente,

Deputado Deiró Marra. As partes técnicas, as falas todas já foram
relatadas, e o que me cabe é relatar, ou seja, falar aos senhores e às
senhoras da correria da periferia da comunidade escolar.

É do conhecimento de todos que é destinado a Minas Gerais um
valor de mais de R$1.000.000,00. Então, a comunidade escolar
perguntaria: “onde estão esses recursos?”. Ainda pediria melhor
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acompanhamento desses recursos para que chegassem realmente
para a merenda escolar.

Nós, da periferia da comunidade escolar, pais de alunos de escolas
públicas, gostaríamos que houvesse empenho do Estado com a
criação do cargo de nutricionista, por ser um grande Estado, mas
regionalizado. Esperamos um acompanhamento melhor e que essa
merenda tenha mais qualidade.

Na verdade, o que estamos vendo, não só na periferia da Capital,
mas também em todo o interior de Minas, é que muitos alunos vão à
escola pela necessidade de aprender, mas vão também para receber
a merenda para complementar a alimentação do que lhes falta em
casa. A grande maioria do povo brasileiro tem dificuldades em
sobreviver por causa dos pequenos vencimentos e de as suas famílias
serem grandes.

Com a nutricionista orientando uma alimentação escolar de
qualidade, as crianças terão melhores condições de absorver e
aprender as aulas. É um investimento hoje do Estado, porque amanhã
esse jovem será o adulto do País. Isso traria um retorno para a nossa
Nação. É assim que, como morador da periferia e membro de um
colegiado, vejo a situação.

Na parte da manhã, o jovem vai à escola e depois retorna, mas não
tem mais o que fazer e fica nas esquinas. Nossos filhos acabam
sendo raptados pelo mundo da droga e da criminalidade. Todos os
dias estamos lendo e vendo na mídia que os jovens estão caindo,
tombando, morrendo. Imagino que - hoje tenho 51 anos de idade e
daqui a 30 terei 81, mas como grande número dos nossos jovens
estão tombando hoje - daqui a 30 ou 40 anos estaremos vivendo em
um País só de velhos.

É um País novo, mas será só de velhos, porque os jovens estão
caindo. Fico indagando-me e me perguntando como pode o Brasil,
com uma população desse tamanho, mas com essa política
assistencial, onde vamos parar, com um povo educado para ser
dependente?

Agradeço por me terem permitido falar a vocês. Um forte abraço de
um brasileiro sonhador. Muito obrigado.

Esclarecimentos sobre os Debates



1049

O Sr. Presidente - Neste momento, daremos início à fase de
debates. A Presidência informa ao Plenário que os participantes
poderão 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.

A Presidência informa, ainda, que amanhã, na reunião plenária de
encerramento, será eleita uma comissão de representação do ciclo de
debates, que acompanhará, com a Assembléia, todo o
encaminhamento das propostas feitas aqui, hoje. Como o Prof. Élido
disse, será importante que essa comissão possa caminhar e fazer
sugestões, para que o Legislativo também possa atuar de forma
concreta.

Debates
O Sr. Presidente - Dando início aos debates, farei a leitura das

perguntas dirigidas aos debatedores, a quem concederemos a palavra
posteriormente. Há duas ou três perguntas orais. Solicitaremos a seus
autores que se dirijam ao microfone no momento oportuno.

João Soares dos Santos, de Delta, Minas Gerais, pergunta ao
Presidente da Comissão de Educação, Deputado Deiró Marra: “O
grande desafio desta Casa é viabilizar a execução das leis atuais e
futuras, nas suas bases. Hoje, as leis são boas, porém, efetivamente
não funcionam, o que gera insatisfação na população assistida”.

Terezinha Brasileiro pergunta ao André Victor, da Secretaria de
Planejamento e Gestão: “Não entendi o primeiro quadro que mostra o
número de alunos e os repasses. São do Estado ou da União? O 0,22
é do governo federal? E o 0,44? Quem repassará o 0,70?”.

A Tereza, do CAE, de Bom Despacho, pergunta ao André Victor:
“Qual o percentual do Orçamento do Estado previsto e aprovado para
a execução do programa escolar de 2007? Ele foi executado?”. Outra
pergunta: “Foram citadas previsões do Orçamento do Estado de 2008
a 2011 e o tempo integral do Promédio. O que existe para a educação
básica no Orçamento?”.
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A Ana Lúcia Guimarães, do Consea-MG, pergunta ao André Victor:
“Até quando os alunos do ensino médio, não apenas os do curso
noturno, ficarão esperando pela alimentação escolar? Se demorar, o
programa pode mudar seu nome de Promédio para Proremédio.
Talvez seja tarde, e o prejuízo na saúde dos escolares seja
irremediável.”

O Diego Rossi, da Qese, fará uma pergunta oral ao André.
Solicitamos-lhe que a faça posteriormente.

Terezinha Brasileiro pergunta à Profa. Lúcia Sarapu: “Não seria mais
fácil contratar um profissional qualificado para ter seu R.T. do projeto
do que várias pessoas tentarem resolver problemas que existem, mas
não fazem parte das funções de leigos? Basta contratar nutricionistas
e dar-lhes condições e autonomia para trabalhar. Elas fazem
planejamento, contratam custos, avaliam resultados e fazem
reeducação alimentar”.

O Prof. Rui Martins Virgílio, da Escola Estadual Major João Pereira,
de Itajubá, Minas Gerais, pergunta à Profa. Lúcia: “Nos dias letivos,
tem alimentação escolar. E nos outros dias? Já existe algum projeto
em estudo ou em funcionamento, para que também haja alimentação
nesses outros dias?”.

O Sr. Sérgio Ferreira da Silva, do Fepaem, CAE, pergunta à Profa.
Lúcia: “Com o tempo integral, as escolas deverão estar equipadas
com todo o pessoal necessário. Será que isso ocorrerá, uma vez que
constantemente há falta de professores? E o que essas crianças farão
durante esse tempo? Já existe um programa pedagógico para isso?”.

O Sr. João Soares dos Santos, do Centro de Desenvolvimento
Sustentável Estrela da Vitória, núcleo Delta, Minas Gerais, pergunta à
Profa. Lúcia: “A criação de uma comissão para fiscalizar a caixa
escolar realmente é salutar, porém se faz necessário criar um canal
com instâncias superiores para fazer denúncias existentes de forma
permanente, para que elas realmente funcionem”.

A Sra. Ana Lúcia Costa, do Consea-MG, pergunta ao André e à
Profa. Lúcia: “Até quando as cantineiras serão terceirizadas e
vitimizadas como massa de manobra política? Em ano de eleição
municipal, elas triplicam e a capacidade diminui”.

A Sra. Helena Maria Pinheiro de Souza, da Federação de Pais de



1051

Alunos da Pastoral da Criança, pergunta à Profa. Lúcia: “É muito bom
ouvir falar de cursos para as cantineiras, mas é importante também
que a direção da escola seja atuante. Vocês não sabem, mas a
direção, depois do segundo mandato, parece dona das escolas. Que
fazer?”.

Passar a escola para elas, só isso.
A Sra. Rita Bianchetti Lima, do CRSANS, de Viçosa, pergunta aos

Srs. Élido Bonomo e André Víctor: “Qual é a visão dos projetos de
garantia da alimentação escolar para atender às necessidades
alimentares especiais dos escolares portadores de patologias
específicas, como os diabéticos, os obesos e os desnutridos, que,
direta ou indiretamente, são excluídos desse direito, uma vez que não
temos programas, nem cantinas escolares, nem merendeiras
capacitadas e voltadas para a necessidade de alimentação especial?
Esse é um dos temas da proposta apresentada por nós para garantir o
respeito social”.

A Sra. Aparecida Cabral, Conselheira do CAE, da Prefeitura
Municipal de Juatuba, fará a sua pergunta oralmente. No final,
solicitaremos que a faça diretamente ao Prof. Élido.

A Sra. Tereza, do CAE de Bom Despacho, pergunta ao Sr. Élido:
“Quais estratégias políticas precisam ser utilizadas para corrigir o
desrespeito do CAE, traduzido em decisões isoladas, como no caso
do leite citado e na determinação legal em contrário. O Ministério
Público pode ser uma delas?”.

Ana Lúcia Guimarães Couto, do Consea, pergunta ao Sr. Élido:
“Qual o maior entrave que ainda impede que se iniciem já as compras
para alimentação escolar diretamente com o agricultor familiar, sem
licitação? No âmbito federal, temos o MDS com o PAA; o que existe
em Minas?”. Esse MDS é com a Conae.

A Sra. Teresa pergunta ao Sr. Marcelo: “Muitas situações de
violação ao cumprimento da legislação do PNAE foram denunciadas
em faltas e falhas de gestores e de membros dos aparelhos de
controle público. O que o Ministério Público pode sugerir ao
Plenário?”.

Responderei à pergunta que me foi dirigida como Presidente da
Comissão de Educação. Enquanto legisladores, devemos trabalhar na
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elaboração de leis eficazes, com aplicabilidade e que possam ser
executadas. A fiscalização dessas leis cabe ao Ministério Público, e
não ao Legislativo. Temos, nesta Casa, nosso projeto de lei que
institui a obrigatoriedade de cada secretaria regional de ensino ter a
função contratada de nutricionista. Já seria uma evolução, porque só
há uma nutricionista para todo o Estado. Imaginem se pudesse haver
uma superintendente em cada superintendência regional, para dar
assistência a todas as escolas sob sua guarda. Isso é o avanço do
Legislativo. O pleito surge à medida que a Casa de ressonância de
todos os pedidos consegue dar voz a essa demanda. Foi o que
fizemos. Sabíamos que esse era um pleito das superintendências, das
nutricionistas e principalmente das Diretoras de escola, que precisam
montar o cardápio com as cantineiras. A Assembléia tem esse
trabalho de sintonizar, ouvir e catalisar os pedidos, transformá-los em
lei e fazer gerir para que nosso Executivo possa implementá-los.

Espero que tenhamos contribuído. Com a palavra, o Sr. André Victor
dos Santos Barrence.

O Sr. André Victor dos Santos Barrence - Hoje estou fazendo o
papel de advogado do diabo. Responderei à pergunta da Teresa em
relação ao percentual do Orçamento do Estado em 2007.

Temos autorizado, pela Lei Orçamentária de 2007, um crédito de
R$63.500.000,00. Com créditos adicionais ao longo do ano,
totalizamos R$73.960.000,00. Até o momento, outubro, temos
executados R$57.000.000,00, o que perfaz 77% do orçamento
previsto para este ano. Nossa meta, obviamente, é que cheguemos
aos 100% de execução. Lembrando que, historicamente, a educação
é uma área que executa plenamente todos os recursos que tem
disponíveis, provavelmente chegaremos aos 100% de execução
desse valor.

A Teresa pondera ainda que foram citadas previsões de Orçamentos
do Estado 2008-2011, que é justamente o Plano Plurianual,
especificamente do Tempo Integral e do Promédio, que são os dois
projetos estruturadores. E pergunta: “O que tem previsto para a
educação básica no PPAG?”.

No PPAG, para o Projeto-Atividade Alimentação Escolar, que atende
a educação básica como um todo, temos previstos R$80.500.000,00
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anuais para o período 2008-2011. Esses recursos beneficiariam
1.700.000 alunos com merenda todos os dias. Quero deixar bem claro
que os recursos dos projetos estruturadores que citei aqui - Escola em
Tempo Integral e Promédio - são adicionais ao Alimentação Escolar,
que é um projeto prioritário. Então, teríamos os R$322.000.000,00 do
Alimentação Escolar, acrescidos de R$60.000.000,00 do Tempo
Integral, e de R$53.000.000,00 do Promédio, nesse período de 2008-
2011.

A próxima pergunta, da Terezinha Brasileiro, refere-se ao
demonstrativo que fiz aqui sobre os valores repassados por aluno. Ela
não fala em um ano específico, mas fala do valor de R$0,22. Os
R$0,22 que apresentei em relação ao ensino médio são justamente o
valor referente ao PNAE. Os recursos do Tesouro que alocamos nos
anos de 2006 e 2007 são recursos adicionais ao valor repassado pelo
Programa. Então, somando-se os valores do Tesouro Nacional e os
recursos advindos do Programa, teríamos um “per capita” de
aproximadamente R$0,24 por aluno.

A última pergunta escrita, da Ana Lúcia, é sobre o Promédio: para
que não se torne pró-remédio. Bem, o objetivo do Estado em termos
de política pública de alimentação escolar é, obviamente, que
cheguemos a atender a totalidade dos alunos do ensino médio. Em
termos de projetos estruturadores, que são os que, como eu disse,
têm uma alocação privilegiada de recursos e de ações estratégicas do
Estado, temos, no PPAG para 2008-2011, a previsão para o ensino
médio noturno. Mas nada impede que, no decorrer do Programa, seja
incluído o aluno do ensino médio diurno. E tenho certeza de que é
objetivo da Secretaria de Educação que esse aluno de ensino médio
diurno também seja contemplado. Entendo a sua preocupação, mas
tenha certeza de que esse também é um anseio que tenho, como
responsável pelo acompanhamento dos projetos de educação.

A mensagem que deixo é que o aluno do ensino médio noturno está
contemplado e será beneficiado com a merenda durante os quatro
anos. Com as revisões anuais do PPAG, nada impede que o aluno do
ensino médio diurno venha a ser contemplado, o que possivelmente
vai acontecer. Obrigado.

O Sr. Presidente - Agradecemos as palavras do Sr. André Víctor dos
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Santos Barrence, representante da Seplag. Com a palavra, a Sra.
Lúcia Vieira Sarapu.

A Sra. Lúcia Vieira Sarapu - Quero apenas complementar a fala do
André. Quanto à questão do ensino médio, temos uma informação
crucial que nos foi dada pela Albaneide hoje de manhã: os recursos
federais, já no ano que vem, contemplarão o ensino médio.
Esperamos que o governo estadual não retire o que já foi destinado,
porque aí completaremos com mais recursos. Pelo menos, num
primeiro momento, o quadro do financiamento parece estar assim:
poderemos ter algum recurso para o ensino fundamental, que
crescerá, como é o caso do tempo integral.

É importante esclarecer a situação, pois está havendo confusão
entre recursos federais e estaduais. No caso do ensino médio, não há,
no momento, nenhum recurso federal, mas entrará, conforme a fala da
representante do PNAE, e ainda tem algum recurso, R$4.000.000,00
para este ano e mais algum volume para contemplar o ensino médio,
o que dará atendimento à rede básica, dentro do possível.

Serei breve. A primeira pergunta é: “Por que não se contrata
nutricionista?”. O fato de contratar, para entenderem, não passa pela
questão financeira. O volume de profissional é pequeno no Estado.
Trata-se da questão legal. Dentro do quadro não se encontra esse
profissional. Enfrentamos o mesmo problema com engenheiro. É
preciso contratar profissional terceirizado. Por isso, a lei é importante.
Não há nutricionista não porque fica caro, mas porque são poucos os
profissionais. Do ponto de vista do grande âmbito da educação, ela
precisa de uma estrutura legal no que se refere à administração do
Estado para se realizar o concurso e termos o profissional. Não há o
que se discutir quanto à necessidade do profissional, mas o jeito de
como fazer para consegui-lo é que precisamos saber.

Quanto à cantineira municipal que troca de emprego, não tenho
como trabalhar isso. No Estado, a questão é diferente. Não tenho
como falar disso.

A pergunta do Rui Martins se refere a alimento fora dos dias letivos.
Estamos querendo aumentar os dias letivos, mas, infelizmente, ainda
não temos condições. Não podemos pensar em alimentação para os
dias não letivos - não que não seja possível -, mas, no momento,
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ainda precisamos garantir uma boa alimentação saudável nos 200
dias letivos.

A pergunta do Sérgio se refere a equipamento e pessoal para o
tempo integral. Estamos caminhando nesse trabalho, vamos enfrentar
problemas. Não adianta dizer que será tudo lindo e maravilhoso, mas
o fato de o Estado ter assumido a escola em tempo integral, ter
colocado meninos que estão em situação de risco dentro da escola o
dia inteiro, é um avanço. É importante que o projeto estruturador
exista. Como há outros programas na minha área, como o de
mobiliário e de manutenção e custeio, sei que estamos passando
recursos importantes para isso. Mas haverá problemas, sim. Por isso
é preciso pedir e trabalhar muito.

Há perguntas que se referem a cursos de cantineiras, à importância
de se ter Diretores participantes, ao fato de a caixa escolar ser
atuante, e, depois, a do João Soares, que fala sobre o colegiado e faz
uma denúncia. Acredito ser importante lembrar que a caixa escolar
tem várias estruturas ligadas ao seu funcionamento. A própria
assembléia que cria a caixa é formada pelo conjunto de professores,
de pais e, no caso do ensino médio, de alunos. O conselho fiscal tem
de ser atuante. Nenhuma prestação de contas - isso está na sua
normatização - pode ser aceita sem assinatura do colegiado. Agora, é
preciso que as caixas escolares sejam atuantes. Esse exercício tem
de ser feito.

Quanto às denúncias, devem ser dirigidas às próprias SREs, se for o
caso; aos próprios CAEs municipais, ainda que não tenham ingerência
direta na escola, mas de alguma maneira podem levar isso ao CAE
estadual e à própria secretaria.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Prof. Élido Bonomo.
O Sr. Élido Bonomo - Há três perguntas. A Rita pergunta: “Há algum

programa para os portadores de necessidades especiais?”.
Há alguns anos, temos tratado desse tema nas conferências. A II

Conferência Nutricional de Segurança Alimentar, a Plenária do
Consea Nacional e a conferência estadual sinalizaram para que o
programa de alimentação escolar tivesse capacidade de atender aos
portadores de necessidades especiais.

Em Minas Gerais - certamente, no modelo que estamos discutindo
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para o atendimento -, temos de ter uma política de educação alimentar
de atendimento às diversidades, por patologia, por faixa etária e por
necessidades. Isso ainda não está sendo possível. Acredito que
temos de caminhar. A proposição que vocês elaboraram - espero que
a comissão a acolha e entre com uma recomendação ao governo do
Estado - é fundamental. Certamente teria de estar associada à equipe
técnica, a merendeiras capacitadas e, além disso, teria de identificar
preliminarmente quem são, quantos são e onde estão. Isso é
fundamental.

A Teresa pergunta: “Quais estratégias políticas precisam ser
alcançadas para corrigir o desrespeito ao CAE e quando isso será
instalado? A determinação legal poderá ser do Ministério Público?”.

Em muitos momentos, o CAE, assim como qualquer outro colegiado,
é desrespeitado pelos gestores. Um dos mais conhecidos são os
Conselhos de Saúde, que são deliberativos. Não são poucos os
gestores que não cumprem as decisões. Temos dois caminhos:
quando a denúncia é pública, política e de descumprimento de
decisão, diz respeito ao conselho. Quando é descumprimento legal, a
denúncia é feita com o Ministério Público. É dessa forma que vejo.
Não foi o caso aqui.

No caso do leite, houve uma divergência, não concordávamos com
aquela forma. Entendíamos que os 8 milhões deveriam ser
universalizados dentro da receita bruta e distribuídos para todas as
crianças indistintamente.

Analúcia, do Consea, pergunta: “Qual o maior entrave para adquirir
os alimentos da agricultura familiar sem licitação? Em nível federal,
temos o MDS com o PAA, e, em Minas, o que existe?”.

Acredito que o PAA é do MDA. Não há impedimento para a
agricultura familiar vender, desde que tenha as seguintes condições:
ou tirará nota da receita, o que onerará, ou deverá ter CGC. O que
fizemos foi chamar o Eduardo Dumont, da Conab, e perguntamos
como ele poderia facilitar, por meio da referida Companhia, a
aquisição do produto da agricultura familiar - como já fazem com o
PAA por aí afora -, para que a escola o compre, de modo a fazer uma
experiência: todas as escolas de uma única cidade comprariam esses
produtos, visto que quatro, cinco escolas compram separadamente.
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Não há uma articulação para que as escolas comprem mais barato.
Isso está em andamento. Do ponto de vista legal, está ainda em
tramitação a possibilidade para essa aquisição. Minas não tem
nenhum instrumento legal, segundo o qual a compra poderá ser feita
sem participação no processo licitatório. Ou é a lei que está no
Congresso Nacional, ou um acerto que estava sendo feito para que o
MDA fizesse convênios, a fim de trabalhar dessa forma. Estamos
procurando isso, porque temos de resolver essa questão. Temos de
fazer um esforço geral para que a lei seja aprovada. Dessa forma,
30% dos recursos serão para todo o Brasil.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Prof. Élido. Com a palavra, o
Promotor Marcelo de Oliveira Milagres.

O Promotor Marcelo de Oliveira Milagres - A Teresa pergunta:
“Muitas situações de violação ao cumprimento da legislação do PNAE
foram denunciadas em falas de gestores e de membros dos aparelhos
de controle público. O que o Ministério Público pode sugerir ao
Plenário?”.

Essa questão já foi muito debatida aqui, de forma bem sintética.
Primeiramente, há o fortalecimento dos CAEs. A política de segurança
alimentar, e essa é uma questão da merenda escolar, é socialmente
controlada, então devemos assumir também essa responsabilidade. O
direito à alimentação é universal, mas o dever de fiscalizar e aplicar
bem os recursos é de todos. E esta Casa bem cumpriu seu dever com
a Lei nº 15.982, atribuindo poderes a qualquer um de nós. Como o
Ministério Público é uno e indivisível, embora os recursos do PNAE
sejam federais - e os senhores receberam uma cartilha - e o caso seja
de atuação do Ministério Público Federal, qualquer Promotor local, de
qualquer cidade ou comarca, pode receber uma representação de
qualquer um dos senhores, ou seja, não é preciso ser
necessariamente aquele conselheiro do CAE. Mas ressalto que um
CAE fortalecido representa exatamente uma boa aplicação do recurso
público e o atendimento dessa busca da universalidade. Portanto,
essa não seria uma sugestão, mas exatamente o cumprimento de
nosso dever, não como representante legal, mas como cidadão: o
dever de participação efetiva.

O Sr. Presidente - Agradecemos ao Dr. Marcelo. Temos aqui quatro



1058

perguntas orais. Devido ao adiantado da hora - o término estava
previsto para as 17 horas -, pedimos que sejam breves. Convidarei a
Ana Cristina Lobo, do CAE de Belo Horizonte, que tem uma pergunta
oral. Pode usar o microfone do Plenário.

A Sra. Ana Cristina Lobo - Minha pergunta dirige-se ao Marcelo. Na
realidade, você evidenciou aqui uma série de questões que, sabemos,
têm base no diálogo. Faço-lhe a seguinte pergunta: por que tenho que
esperar o erro cometido, o erro já consumado, para denunciá-lo e a
Promotoria agir? Se existe a lei, não é necessário que a Promotoria
aja e determine que o governante ou gestor a cumpra?

Você disse que a consolidação dos CAEs é fortalecimento, e
estamos tentando isso. Entretanto, levamos à Promotoria e ao
Ministério Público uma série de denúncias. Há um efeito cascata, da
Federação ao Município, e isso trava. Então, nada acontece. Sendo
assim, não deveria haver um processo inverso: nós nos fortalecemos
de cá e vocês, da Promotoria, exigem o cumprimento? Você falou em
boa-vontade, sensibilidade, mas é a primeira vez que ouço falar em
gestor sensível. O gestor cumpre a lei e, muitas vezes, quando é
obrigado.

Quero crer que a Lei nº 15.982 será um marco para a Promotoria de
Minas Gerais. Mudar não é fácil, mas mudar para ter que denunciar é
um erro. Todos nós, dos Conseas e CAEs, nos propomos a nos
fortalecer, ou não teríamos vindo aqui, mas a Promotoria está
deixando a desejar, pois precisamos dizer do erro cometido para
denunciar, seja como cidadão, seja como conselheiro, seja como
quem quer que seja. E a Promotoria não tem que exigir o
cumprimento? Essa é uma lei, não é nenhuma benesse.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Dr. Marcelo.
O Promotor Marcelo de Oliveira Milagres - Agradeço o

questionamento e aqui me lembro de um poeta: ”As flores não
nascem das leis”. Quando falei em sensibilidade, queria registrar que
precisamos evidentemente partilhar do ideal constitucional da
dignidade da pessoa humana. Estamos diante de alguns conceitos
fluidos, indeterminados. A própria legislação, muito bem discutida
nesta Casa, traz conceitos jurídicos indeterminados, e o aplicador, no
caso concreto, preencherá esse conteúdo. E aí precisamos ter, sim - e
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aqui reafirmo -, um gestor sensível àquela realidade.
A crítica que a senhora faz à instituição do Ministério Público é bem-

vinda, benfazeja, pois esse tema de tamanha relevância aqui tratado é
transdisciplinar e, por incrível que pareça, constitui uma novidade para
o jurista. Vejam que o STF, a Corte mais alta do País, recentemente
se pronunciou sobre essas questões envolvendo a situação da saúde.
Aqui, dado o limite curto do tempo, temos a Argüição de
Descumprimento de Preceito Fundamental nº 45, em que o STF
cunhou a expressão “mínimo existencial”: a possibilidade de o
Ministério Público ou qualquer um de nós, como cidadão, propor uma
ação popular para exigir do poder público um mínimo existencial.

Há possibilidade de o Ministério Público ou de qualquer um de nós,
como cidadão, propor uma ação popular para exigir do poder público o
mínimo existencial. E aí eu perguntaria aos senhores e às senhoras: o
que seria esse mínimo existencial? É preciso que o aplicador, o
Promotor, o Juiz e o legislador tenham, sim, essa sensibilidade.

E, quando disse a respeito do fortalecimento do CAE, não foi uma
crítica negativa, foi exatamente para ressaltar a sua grandeza, a sua
responsabilidade, que ultrapassa qualquer limite legal. É a
responsabilidade com o outro, com o semelhante. E essas figuras de
sensibilidade, de semelhança e de dignidade da pessoa humana são
valores que não são meramente da retórica, são constitucionais.

Terminando a minha intervenção, gostaria de dizer que a crítica da
senhora é bem-vinda no sentido de que nós, do outro lado, do
Ministério Público, possamos ser parceiros. A proposta da minha
participação foi exatamente estreitar o diálogo. A palavra que reafirmo,
mais uma vez, é exatamente essa proposição, como aqui, nesta Casa,
foi bem apresentada pelas Deputadas e pelos Deputados ao
aprovarem essa legislação do diálogo.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Dr. Marcelo. A próxima pergunta
é da Sra. Aparecida Cabral, Conselheira do CAE de Juatuba. Ela
dirige a pergunta de forma oral ao Sr. Élido Bonomo.

A Sra. Aparecida Cabral - De acordo com a fala da Sra. Albaneide
Peixinho, quase sempre há atritos entre CAE e governo. Haverá
sempre o medo da reação causada pela denúncia. Sabemos que
existem acontecimentos que, se fossem juntados, levariam à
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denúncia. O que fazer? Há limites para justificativa de ausência nas
reuniões como há para as ausência injustificadas? Que conselho o
palestrante daria para a harmonia entre o CAE e o governo? O senhor
acredita nessa gestão compartilhada? Para não haver o choque
político, como disse a Albaneide Peixinho, o que o CAE deverá fazer
após esgotados todos os recursos de correção do que foi detectado
pela sua fiscalização como erro? O que fazer? E quando vejo erro, a
partir da fala dessa senhora que se manifestou, há o medo da
denúncia, porque as falas são diferentes. Um diz: “Denuncia”. O outro
diz: “Se você denunciar, pode perder seu cargo”. Ou seja, um diz que
se deve agir; o outro, que não se deve agir para não haver retaliação.

Gostaria de saber qual conselho o palestrante daria para nós,
Conselheiros do CAE. Gostei da fala do Promotor Marcelo, do
compartilhamento. Eu, pelo menos na gestão como Conselheira,
proponho à minha Presidente que nos sentemos com o nosso
Prefeito, com a nossa Secretária, para tentarmos entrar em acordo,
para que não haja esse choque político. Na verdade, se houver a
denúncia, haverá o choque político. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Élido Bonomo.
O Sr. Élido Bonomo - Aparecida, quem sou eu para ter competência

para dizer como o outro deve agir? É extremamente singular como
cada pessoa age. Mesmo porque, na hora do almoço, a Albaneide
falou que hoje estão em curso cinco processos de Conselheiros que
estão jurados por terem denunciado. Um deles foi morto queimado em
Alagoas.

Digo-lhe o que acho. Acho que os conselhos são de
assessoramento, têm de ser conselhos parceiros. Eles não podem ser
omissos, não podem ser atrelados e não podem ser interdependentes.
Citando o nosso CAE: denunciaríamos todas as questões irregulares
ou questionamentos que já fizemos ao governo no período do nosso
mandato se não fossem resolvidos ou não fossem atendidos. Isso foi
discutido. Denunciaríamos publicamente. Eu sofreria as
conseqüências. Obviamente, demitido não seria, pois sou concursado
da Universidade Federal de Ouro Preto. Eu poderia sofrer outros tipos
de retaliação, que todos sabemos poderiam acontecer, mas creio que
não podemos nos omitir.



1061

Cada um sabe o tamanho do seu sofrimento, o tamanho da sua dor
e a capacidade que tem de enfrentar até o limite. Eu não teria
condições de falar: “Você deve agir assim”. Eu não vou arrumar
emprego, não vou arrumar condições para as pessoas, mas guardar
isso é fundamental. Parceiro com independência, com autonomia para
propor. Fiscalização exige denúncia. Se não corrigiu, não podemos
ser coniventes com desvio de recurso público, com improbidade
administrativa. Não podemos ser coniventes com isso. Então saia do
CAE e vá para dentro do governo. Essa é minha opinião.

O Sr. Presidente - Muito obrigado. Pergunta de Diego Rossi dirigida
à Seplag, na pessoa do André Víctor.

O Sr. Diego Rossi - André, gostaria de esclarecer uma questão que
ficou meio confusa: o dinheiro da alimentação escolar para o Estado
de Minas Gerais. Como disse a Profª. Lúcia, é preciso separar o que é
dinheiro da alimentação escolar para o ensino médio e para as demais
modalidades - indígena, creche, quilombola, ensino fundamental.
Você mostrou um quadro, na sua apresentação, denominado ensino
fundamental. Pegou a evolução dos gastos de 2003 a 2007. Disse que
até 2005 todos os recursos para o ensino fundamental eram
essencialmente do governo federal e que, a partir de 2006, houve
recursos do Tesouro Estadual inseridos no recurso para a alimentação
até o ensino fundamental, onde houve um salto de R$62.000.000,00,
em 2005, para R$85.000.000,00, em 2006. E, para 2007, você falou
que o total de recursos para o ensino fundamental era de
R$73.000.000,00, do Tesouro Nacional mais FNDE. Ao verificarmos,
percebemos que os R$73.000.000,00 representam todo o recurso que
está sendo repassado pelo FNDE. É só pegar os extratos e fazer os
cálculos. No relatório analítico da prestação de contas do ano
passado, onde tem o espaço para complementação do governo, o
próprio Presidente do Conselho, o Élido, com quem trabalhamos
ajudando na prestação de contas, verifica que está lá: não há
complementação do Estado. Você falou duas vezes que há
complementação do Estado para essa parte, que foi até mostrado.
Queria que isso fosse esclarecido para o pessoal.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. André, pela Seplag.
O Sr. André Víctor dos Santos Barrence - Diego, realmente esse
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valor de R$73.000.000,00 que está aqui foi modificado no começo da
minha apresentação e esqueci-me de alterá-lo aqui. Pelos dados que
tenho, os R$73.000.000,00 equivalem aos dados da Fonte 36, que
são os advindos da União. Não tenho esses dados disponíveis aqui,
mas tenho absoluta certeza de que, em 2007, temos recursos
advindos do Tesouro.

O Sr. Presidente - Solicitamos à Seplag que encaminhe esses dados
ao fórum, os quais ficarão disponíveis para sua confirmação. Com a
palavra, o Deputado João Leite, companheiro, amigo e participante
assíduo desse fórum.

O Deputado João Leite - Obrigado, Deputado Deiró Marra. Eu tinha
uma expectativa muito grande, especialmente em relação à questão
do controle social. Esse é um bem importante para as nossas crianças
e para os nossos adolescentes. Vejo que é muito frágil, especialmente
a constituição do Conselho de Alimentação Escolar do nosso Estado.
Há um grande interesse por parte dos Conselheiros, e, somente pela
composição, posso ver como é difícil. Temos um representante da
Assembléia Legislativa. Sou suplente do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, Presidente da Comissão de Justiça da Assembléia Legislativa,
uma comissão com muito trabalho, por isso as reuniões da Comissão
e do Conselho estão permanentemente coincidindo. As reuniões
extraordinárias da Assembléia também estão permanentemente
coincidindo com as do Conselho, ficando eu também impedido de ali
estar. Vejo esse desafio.

Tive oportunidade de ser Presidente do Fórum Nacional de
Secretários Estaduais de Assistência Social, e muitos Estados,
mesmo o governo federal, não entendem o tamanho de Minas Gerais,
com seus 853 Municípios. Muitas vezes querem comparar Minas
Gerais com Espírito Santo, com 78 Municípios, ou com Rio de Janeiro,
com 92. Isso é impossível. Temos um Estado do tamanho de um país.

Esperava que pudéssemos discutir, em algum momento, a
composição do Conselho Estadual, para que tivéssemos,
efetivamente, condição de enfrentar o desafio de fazer o controle
social da aplicação do Plano Nacional de Alimentação Escolar no
Estado de Minas Gerais. Discutir até assessoria, instrumentos, equipe
técnica para o Conselho, para que ele realmente tenha condição de
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dar essa resposta à nossa sociedade. Ficará faltando isso.
Precisamos debruçar-nos sobre essa situação.

Quero fazer apenas uma apreciação aqui e discutir muito isso como
gestor de várias políticas do governo do Estado. Muitas vezes, discuti
isso em âmbito federal. Era difícil para nós ficarmos discutindo,
permanentemente, recurso federal e recurso estadual. O recurso
pertence ao povo brasileiro. Estamos discutindo agora, e lembro-me
de que, cada vez que nos reuníamos e éramos cobrados - os Estados,
com todas as suas dificuldades, que às vezes cobravam do governo
federal a questão da segurança pública, e eram cobrados em outras
políticas -, falávamos sempre de algo que foi dito aqui:
descentralização. Efetivamente, as coisas acontecem nos Municípios.
Esses recursos têm de estar nos Municípios, para fazer frente a isso.
Essa compra e esse atendimento têm de ser feitos nos Municípios.

No momento, estamos falando que os Municípios e os Estados têm
de participar do bolo da CPMF e de outras contribuições. Creio que
temos de ter cuidado em relação a isso. É obrigação do governo
federal, do governo estadual e dos governos municipais, e temos de
ter cuidado, especialmente com outra questão.

Termino - desculpe-me, Sr. Presidente, por ter-me alongado tanto -
dizendo que talvez tenhamos perdido um momento histórico na
Assembléia, quando tivemos aqui a discussão do plano de cargos e
salários, especialmente da educação, para tratar dessa área tão
importante e expor algo que o Deputado Deiró Marra está propondo:
os nutricionistas. Aí é diferente. Temos R$0,22, e o Estado entra
agora com uma contrapartida: nutricionistas em todas as regionais da
educação, nas superintendências. Isso tem um custo para o Estado;
aí também o Estado continental, diferente dos outros.

Teremos aqui outro momento para discutir a questão, até da
composição do Conselho, da busca de estrutura. Talvez seja agora,
com a Comissão de Participação Popular, cujo Presidente é o
Deputado André Quintão, quando iremos falar da revisão do PPAG. E
talvez discutamos a proposta de uma estrutura, de técnicos para
fortalecer esse controle social, a partir do Conselho Estadual da
Alimentação Escolar. Obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Deputado João Leite. Tenho
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certeza de que o encaminhamento da discussão do PNAE já é uma
verdade e é coisa fundamentada pelas próprias colocações do Prof.
Élido: temos capacidade para 21 membros, e temos 7 membros.
Precisamos, no mínimo, buscar reforços para a composição do
Conselho e dotá-lo de um aparato, não diria fiscalizador, mas técnico,
que realmente lhe permita exercer o seu papel institucional.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente (Deputado Deiró Marra) - Estão reabertos os

nossos trabalhos ordinários.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião especial de
amanhã, dia 19, às 9 horas, nos termos do edital de convocação.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 19/2007, EM 28/8/2007
Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Fahim Sawan, Lafayette de Andrada (substituindo este ao Deputado
Fábio Avelar, por indicação da Liderança do BSD) e Sebastião
Helvécio (substituindo o Deputado Sargento Rodrigues, por indicação
da Liderança do PDT), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Fahim Sawan, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Sebastião Helvécio, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar o Parecer para o 2º Turno sobre a Proposta de Emenda à
Constituição nº 19/2007. Na ausência do relator, Deputado Fábio
Avelar, o Presidente redistribui a matéria ao Deputado Lafayette de
Andrada que, com a palavra, emite o seu parecer concluindo pela
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 19/2007 na
forma do vencido em 1º turno. Após discussão e votação, é aprovado
o parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
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presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos desta Comissão.

Sala das Comissões, 28 de agosto de 2007.
Fahim Sawan, Presidente - Sebastião Helvécio - Lafayette de

Andrada.
ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/10/2007

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sargento Rodrigues e Luiz Tadeu Leite, membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Gustavo Valadares
(substituindo o Deputado Leonardo Moreira, por indicação da
Liderança do DEM). Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a discutir, em audiência pública,
formas de prevenção e combate à violência nos estádios de futebol e
comunica o recebimento da seguinte correspondência publicada no
“Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios
do Srs. Victor Flávio Monteiro de Paula, Delegado Regional de Polícia
Civil, e Walton Alencar Rodrigues, Presidente do Tribunal de Contas
da União (4/10/2007). O Presidente acusa o recebimento da seguinte
proposição, para a qual designou o relator citado a seguir: em turno
único, Projeto de Lei nº 1.569/2007 (Deputado Sargento Rodrigues).
Registra-se a presença dos Deputados Délio Malheiros, Leonardo
Moreira, Paulo Cesar e Antônio Júlio. A Presidência interrompe a 1ª
Parte da reunião para ouvir os Srs. Joaquim José Miranda Júnior,
Promotor de Justiça do Centro de Apoio Criminal do Ministério Público
de Minas Gerais, representando o Sr. Jarbas Soares Júnior,
Procurador-Geral de Justiça do Estado; Marco Aurélio Assunção,
Chefe do 1º Departamento de Polícia de Belo Horizonte,
representando o Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe de
Polícia Civil; Tenente Coronel Robson Alves Campos Ferreira, Chefe
da Assessoria de Planejamento de Operações da PMMG,
representando o Coronel PM Hélio dos Santos Júnior, Comandante-
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Geral da PMMG; Capitão Rômulo da Costa, do 3º Batalhão de
Bombeiros, representando o Coronel BM José Honorato Ameno,
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais;
Ricardo Afonso Raso, Diretor de Infra-Estrutura, representando o Sr.
José Eutáquio Natal, Diretor-Geral da Administração de Estádios do
Estado de Minas Gerais - Ademg; Modesto Marçal, Presidente do
Consep - Pampulha; Hélcio Sá Bernardes, Delegado de Polícia Civil;
Subtenente PM Ricardo Gomes, da 17ª Cia da PMMG; 1º Sargento
BM Luiz Carlos Pereira, do 3º Batalhão de Bombeiros Militar; Luiz
Alberto de Rezende, Diretor Jurídico, representando o Sr. Paulo
Sérgio Miranda Schettino, Presidente da Federação Mineira de
Futebol; e William Palumbo, membro do Conselho Administrativo
Galoucura, que são convidados a tomar assento à mesa. O
Presidente, na qualidade de autor do requerimento que deu origem ao
debate, faz suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de outubro de 2007.
Sargento Rodrigues, Presidente - Paulo Cesar - Luiz Tadeu Leite.

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/10/2007
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sávio Souza Cruz, Fábio Avelar, Almir Paraca e Wander Borges,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Roberto Carvalho. 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 leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater a declaração
como área de preservação permanente da região sob domínio da
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Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais -
Codemig -, localizada no Bairro Frimisa, no Município de Santa Luzia,
e a discutir e votar proposições da Comissão. O Presidente acusa o
recebimento do Projeto de Lei nº 1.505/2007, em 1º turno, e avoca a si
a relatoria da matéria. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião
para ouvir os Srs. Deusdedite Ferreira de Aguiar, Diretor de Meio
Ambiente da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, representando o Sr.
José Raimundo Delgado, Prefeito Municipal de Santa Luzia; Vagner
José Alves, Presidente da Câmara Municipal de Santa Luzia; Vinício
Vítor Rodrigues, advogado do Instituto Estadual de Florestas - IEF -,
representando o Sr. Humberto Candeias Cavalcanti, Presidente desse
órgão; o Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, José Carlos de Carvalho, e também o Subsecretário de
Estado de Gestão Ambiental Integrada da Secretaria de Estado de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Ilmar Bastos Santos;
e José Randolfo Rezende Santana, Gerente de Patrimônio da
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais -
Codemig -, representando o Sr. Osvaldo Borges da Costa Filho,
Diretor-Presidente da Codemig, que são convidados a tomar assento
à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Roberto
Carvalho, 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 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 Sávio Souza Cruz,
em que solicita ao Comandante Geral da PMMG seja instalado um
posto da Polícia Ambiental na cidade de Santa Luzia; e em que
pleiteia sejam solicitadas ao Presidente da Companhia de
Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - Codemig - as
seguintes informações, tendo em vista denúncias acerca da utilização
por terceiros de terreno de sua propriedade: se o terreno pertencente
à Codemig, no entorno das antigas instalações da Frimisa, situado no
Município de Santa Luzia, encontra-se cedido ou arrendado a
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terceiros; em caso afirmativo, qual ou quais os beneficiários da cessão
ou arrendamento e que tipo de contrato foi estabelecido para esses
fins; Wander Borges e Fábio Avelar em que solicitam seja formulado
apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas a que sejam
tomadas as seguintes providências: aumento do efetivo de policiais do
posto da Polícia Ambiental do Município de Caeté e disponibilização
de mais viaturas e equipamentos necessários à fiscalização exercida
pela Polícia Ambiental de Caeté. A Presidência recebe os seguintes
requerimentos, que serão apreciados oportunamente: da Deputada
Elisa Costa e dos Deputados Leonardo Moreira e Agostinho Patrús
Filho em que solicitam a realização de audiência pública para discutir
a proposta de substituição, pelos estabelecimentos comerciais no
Estado, das sacolas plásticas por sacolas e embalagens
oxibiodegradáveis, matéria tratada nos Projetos de Lei nºs 436, 1.005
e 1.392/2007, em tramitação nesta Casa; e do Deputado Délio
Malheiros solicitando a realização de audiência pública, com a
Comissão de Saúde, para debater a situação ambiental do Rio São
Francisco e do Rio das Velhas, tendo em vista as recentes denúncias
veiculadas na imprensa mineira, as quais dão conta de que as
referidas bacias hidrográficas estão contaminadas em razão da
presença elevada de cianobactérias, algas tóxicas que podem pôr em
risco a saúde dos cidadãos e levar a suspensão do abastecimento de
água no Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece aos convidados e demais participantes pela presença e
pelos importantes subsídios prestados a esta Comissão, agradece ao
Prefeito José Raimundo Delgado pela cessão do auditório da
Prefeitura Municipal de Santa Luzia para a realização deste encontro,
agradece o comparecimento 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 outubro de 2007.
Fábio Avelar, Presidente - Wander Borges - Padre João - Inácio

Franco.
ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/10/2007
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Às 14h34min, 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 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
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, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto
de Lei nº 1.306/2007, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, apresentada (relatora:
Deputada Cecília Ferramenta); e pela aprovação, no 1º turno, do
Projeto de Lei nº 370/2007 na forma do vencido (relator: Deputado
Vanderlei Miranda). 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 1.473/2007 (relator:
Deputado Vanderlei Miranda). Submetidos a votação, cada um por
sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 1.234 e 1.235/2007.
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 dos Deputados Vanderlei Miranda
e Délio Malheiros em que solicitam seja realizada audiência pública
para debater o Projeto de Lei nº 1.585/2007, do Governador do
Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de outubro de 2007.
Vanderlei Miranda, Presidente - Bráulio Braz - Eros Biondini.

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/10/2007
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Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Délio Malheiros, Antônio Júlio e João Leite (substituindo este ao
Deputado Célio Moreira, por indicação da Liderança do BSD),
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 Antônio Júlio,
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 da seguinte
proposição, para a qual designou o relator citado a seguir: Projeto de
Lei nº 898/2007, no 1º turno (Deputado Carlos Pimenta). 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 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.233/2007 na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a
Emenda nº 1 apresentada (relator: Deputado Antônio Júlio, em virtude
de redistribuição). 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 dos Deputados
Vanderlei Miranda e Délio Malheiros, em que solicitam seja realizada
reunião conjunta desta Comissão com a Comissão de Turismo, para
discutir, em audiência pública, o Projeto de Lei nº 1.585/2007, do
Governador do Estado, que altera a Lei nº 6.763/1975, que consolida
a legislação tributária do Estado de Minas Gerais. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2007.
Délio Malheiros, Presidente - Carlos Pimenta - Célio Moreira.

ATA DA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/10/2007
Às 18 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé

Maia, Jayro Lessa, Sebastião Helvécio e o Deputado João Leite



1071

(substituindo este ao Deputado Lafayette de Andrada, por indicação
do BSD), 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” de 11/10/2007: ofícios dos Srs. Paulo Antônio
M. Avelar, Subsecretário de Transportes e Obras Públicas; Alcides
Soares de Souza, Coordenador-Geral de Convênios da Fundação
Nacional de Saúde; Max Fernandes dos Santos e Dimas Wagner
Lamounier, respectivamente, Gerente Regional de Negócios e
Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal. O Presidente
acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 14 e
1.658/2007 (Deputado Sebastião Helvécio); 529/2007 (Deputado Zé
Maia), e Projeto de Lei Complementar nº 29/2007 (Deputado
Lafayettte de Andrada), no 1º turno. Registra-se a presença dos
Deputados Agostinho Patrús Filho e 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.
Após discussão e votação é aprovado o parecer pela aprovação, no 2º
turno, do Projeto de Lei Complementar nº 27/2007 na forma do
Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno (relator: Deputado Sebastião
Helvécio). O Deputado João Leite se retira da reunião. São aprovados
também, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de
Lei nºs 1.015/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Agostinho Patrús Filho); e
1.309/2007 na forma do Substitutivo nº 2 (relator: Deputado Jayro
Lessa). Os Projetos de Lei nºs 616, 730 e 1.121/2007 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 próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 17 de outubro de 2007.
Jayro Lessa, Presidente - Antônio Júlio - Agostinho Patrús Filho -

Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio.
ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DIREITOS HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/10/2007

Às 14h15min, comparecem na Casa da Paz, na Pedreira Prado
Lopes, nesta Capital, 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, dá-a por aprovada,
sendo ela subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater, em audiência
pública, a violência entre jovens moradores da Pedreira Prado Lopes,
em Belo Horizonte. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião
para ouvir o Sr. Cloves Eduardo Benevides, Subsecretário de Políticas
Antidrogas, representando o Sr. Gustavo de Faria Dias Corrêa,
Secretário de Estado de Esportes e da Juventude; o Pastor Marcelo
Crescêncio de Oliveira, da Casa da Paz - Igreja Batista da Lagoinha; e
o Pe. François Marie Lewden, que são convidados a tomar assento à
mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado João Leite, 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. 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 outubro de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - Antônio Carlos Arantes.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE OS PROCESSOS DE LEGITIMAÇÃO DE POSSE

DE TERRA DEVOLUTA DO ESTADO A QUE SE REFERE A
MENSAGEM Nº 100/2007
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Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

A fim de dar cumprimento ao disposto no art. 62, XXXIV, da
Constituição mineira, o Governador do Estado fez remeter a esta
Casa, por intermédio da mensagem em epígrafe, 20 processos de
legitimação de posse de terra devoluta rural do Estado, instruídos pelo
Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - Iter-MG -, autarquia
vinculada à Secretaria de Estado Extraordinária para Assuntos de
Reforma Agrária.

A mensagem foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/9/2007 e
distribuída a esta Comissão, nos termos dos arts. 188 e 102, IX, “e”,
do Regimento Interno.

Em observância às regras emanadas da Decisão Normativa da
Presidência nº 18, de 1993, que disciplina a tramitação da matéria,
compete a este órgão colegiado, nesta fase preliminar dos trabalhos,
examiná-la quanto aos pressupostos legais.

Fundamentação
Por intermédio da Mensagem nº 100/2007, o Governador do Estado

encaminhou a esta Casa 20 processos de legitimação de posse de
lotes de terras devolutas rurais, situados nos Municípios de Indaiabira,
Montezuma, Rio Pardo de Minas, Santo Antônio do Retiro e Vargem
Grande do Rio Pardo, todos com área superior a 100ha e inferior a
250ha.

O art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, atribui à Assembléia
Legislativa a competência privativa de aprovar, previamente, a
alienação ou a concessão de terra pública, com as seguintes
ressalvas: a legitimação de terras devolutas situadas no perímetro
urbano ou na zona de expansão urbana, com área limitada a 500m² e
2.000m², respectivamente; a alienação e concessão de terra pública
previstas no plano de reforma agrária estadual aprovado em lei; a
concessão gratuita do domínio de área devoluta rural não superior a
50ha a quem cumpra os requisitos constitucionais; em ação judicial
discriminatória, limitada a área de 250ha, cumprida sua função social,
nos termos do art. 186 da Constituição Federal, e devolução, pelo
ocupante, da área remanescente; e a alienação ou a concessão de
terras públicas e devolutas rurais com área de até 100ha.
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Cabe observar, ainda, que o art. 247, no § 6º, permite a alienação de
terra devoluta rural, por compra preferencial, até a área de 250ha, a
quem torná-la economicamente produtiva e comprovar sua vinculação
pessoal com ela.

Pelo exame dos autos dos processos enviados, verifica-se que a
legitimação das terras devolutas de que trata a mensagem em análise
não se enquadra entre as citadas ressalvas constitucionais, devendo,
assim, ser previamente aprovada por esta Casa. Ademais, seu
fundamento é o disposto no art. 30, § 3º, da Lei nº 11.020, de 1993,
com a redação dada pela Lei nº 12.416, de 1996, ou seja, será
efetivada por compra preferencial.

Portanto, a pretensão encontra-se desprovida de quaisquer vícios
jurídicos, cabendo-nos apresentar projeto de resolução que aprova a
legitimação, conforme preceitua a mencionada Decisão Normativa da
Presidência nº 18.

Cabe esclarecer que as diferenças apresentadas entre o anexo do
projeto de resolução que a seguir apresentaremos em confronto com
o da mensagem devem-se a erros materiais constatados, relativos aos
nomes próprios dos posseiros, aos topônimos das glebas e às áreas a
serem efetivamente tituladas. Além de sanar esses equívocos, foram
suprimidos elementos desnecessários à especificação das alienações,
em observância da técnica legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela apresentação de projeto de

resolução, a seguir formalizado.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº ... /2007

Aprova, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da
Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas que
especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica aprovada, de conformidade com o disposto no art. 62,

XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas
especificadas no anexo desta resolução, observada a enumeração
dos respectivos beneficiários.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
* -  A tabela  referente  ao  Anexo  (a que se refere o art. 1º da
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Resolução nº ... , de ... de ... de 2007) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 20.10.2007.

Sala das Comissões, 17 de outubro de 2007.
Vanderley Jangrossi,  Presidente - Padre João, relator - Chico Uejo -

Getúlio Neiva - Antônio Carlos Arantes.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 26/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça, o Projeto de Lei

Complementar nº 26/2007 “altera a Lei Complementar nº 59, de 18 de
janeiro de 2001, que contém a organização e a divisão judiciárias do
Estado de Minas Gerais”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 12/7/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber
parecer, nos termos do art. 192 do Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, preliminarmente, apreciar os aspectos
jurídico, constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102,
III, “a”, do mencionado Regimento.

Fundamentação
A proposição em análise visa a modificar a Lei Complementar nº 59,

de 2001, que contém a organização e a divisão judiciárias do Estado.
A lei de que se cogita, instrumento normativo de grande relevância
para o exercício da função jurisdicional, contém regras atinentes aos
requisitos e às condições para a criação e a instalação de comarcas e
varas; à estrutura organizacional do Judiciário mineiro; ao quantitativo
de Desembargadores e Juízes de Direito, e suas garantias,
prerrogativas e impedimentos; ao quantitativo e à classificação das
comarcas distribuídas no território do Estado; ao funcionamento dos
Juizados Especiais Cíveis e Criminais, observadas as diretrizes da
legislação federal pertinente, e à organização e ao funcionamento da
Justiça Militar, a par de outras disposições.

As principais inovações contidas no projeto podem ser sintetizadas
da seguinte forma: a criação das Comarcas de Fronteira, integrada
pelo Município de mesmo nome, e de Juatuba, integrada pelos
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Municípios de Juatuba e de Florestal; a criação de 210 cargos de Juiz
de Direito para atuarem nas comarcas a que se refere o art. 42 da
proposição; a criação do Juizado de Violência Doméstica e Familiar
contra a Mulher, com a competência definida na Lei Federal nº 11.340,
de 2006, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha; a
extinção das Circunscrições Judiciárias Metropolitanas de Belo
Horizonte e do Vale do Aço, a primeira, constituída pelos Municípios
de Belo Horizonte, Betim, Contagem e Santa Luzia, e a segunda,
integrada pelos Municípios de Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo;
a instituição do critério populacional para a classificação das comarcas
no Estado, de modo que as comarcas com população superior a 250
mil habitantes serão encartadas na entrância especial, ao passo que
as comarcas com população inferior e com duas ou mais varas serão
enquadradas na segunda entrância, permanecendo na primeira
entrância as comarcas com apenas um Juiz; a transferência de 15
Municípios de uma para outra comarca; a instituição do Sistema dos
Juizados Especiais, integrado por unidades jurisdicionais, nas quais
podem atuar até três Juízes de Direito, tendo como suporte uma única
Secretaria; a divisão do território mineiro em quatro circunscrições
judiciárias militares, a primeira delas, com sede em Belo Horizonte,
onde funcionarão as três auditorias militares existentes, e as três
outras, no interior do Estado, além da criação de uma nova auditoria
em cada uma delas.

As demais alterações consistem, basicamente, em adequar o
ordenamento normativo estadual às diretrizes introduzidas pela
Emenda à Constituição da República nº 45, de 2004, conhecida como
Reforma do Judiciário, e às disposições emanadas do Conselho
Nacional de Justiça. Este órgão, criado pela citada Emenda nº 45,
desfruta de atribuição constitucional para controlar a atuação
administrativa e financeira do Poder Judiciário e o cumprimento dos
deveres funcionais dos magistrados, além da prerrogativa de editar
atos regulamentares, no âmbito de sua competência, e recomendar
providências, entre outras atribuições previstas no art. 103-B da Lei
Maior.

Importante salientar que, com a aprovação da nova sistemática
normativa, permanecerão na categoria de entrância especial apenas
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as Comarcas de Belo Horizonte, Betim, Contagem, Governador
Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora, Montes Claros, Ribeirão das Neves,
Sete Lagoas, Uberaba e Uberlância, uma vez que a população dessas
Comarcas é superior a 250 mil habitantes, segundo dados da
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
Conseqüentemente, as Comarcas de Coronel Fabriciano, Santa Luzia
e Timóteo, que atualmente estão classificadas na entrância especial,
em razão de integrarem Circunscrições Judiciárias Metropolitanas a
serem extintas, passarão à categoria de segunda entrância.

O projeto estabelece, ainda, o período de 60 dias de “vacacio legis”,
que é o lapso entre a data de publicação da lei complementar e o
início de sua vigência, além de revogar expressamente o art. 39, o §
1º do art. 171 e os arts. 258, 329 e 337 da Lei Complementar nº 59, de
2001.

Uma vez esboçados os principais pontos da proposição e seus
elementos inovadores, cabe-nos agora verificar sua compatibilidade
com o ordenamento constitucional vigente, especialmente no tocante
à iniciativa para a deflagração do processo legislativo e ao instrumento
normativo utilizado para promover a alteração da vigente lei de
organização e divisão judiciárias do Estado.

A Carta mineira, no art. 66, IV, “c”, assegura explicitamente ao
Tribunal de Justiça, por meio de seu Presidente, a iniciativa privativa
para a apresentação de projeto que disponha sobre a organização e a
divisão judiciárias do Estado. Assim, a citada autoridade judiciária é a
única que goza de legitimidade constitucional para encaminhar a esta
Casa projetos dessa natureza, o que não impede, obviamente, a
apresentação de emendas pelos membros do Parlamento,
observadas as restrições constitucionais e regimentais, pois trata-se
de procedimento comum no exercício da função normativa, que é
típica das corporações legislativas.

No tocante à espécie normativa adequada para a disciplina da
matéria, é oportuno assinalar que o art. 65, § 2º, II, da Constituição do
Estado erigiu a organização e a divisão judiciárias do Estado ao nível
de lei complementar, o que exclui a possibilidade de o assunto ser
tratado em outro instrumento normativo. Igualmente, o art. 104 da
citada Carta Política prevê a competência privativa do Tribunal de
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Justiça para alterar o número de seus membros e dos juízos
inferiores; criar e extinguir cargos de sua estrutura; revisar a
organização e a divisão judiciárias, a cada dois anos; e propor a
criação de novas varas, assunto que se enquadra na reserva legal.

Verifica-se, portanto, que, além de exigir a deliberação desta Casa
sobre matérias desse teor, fato que qualifica a lei em sentido formal, o
ordenamento constitucional vigente exige a figura da norma
complementar, que, como é sabido, só pode ser aprovada pelo voto
da maioria absoluta dos membros da Assembléia Legislativa. Nessa
linha de raciocínio, independentemente da intensidade das alterações
que se pretende promover na organização judiciária mineira para a
boa administração da justiça, a única figura normativa eleita para tanto
é a lei complementar, o que revela um requisito de ordem formal,
porém, de observância obrigatória para o regular tratamento do tema.

Destarte, a proposição está em plena harmonia com as diretrizes
constitucionais relativas à autoridade competente para o
encaminhamento da matéria a esta Casa e ao instrumento normativo
constitucionalmente previsto para tal fim.

Saliente-se que a referência às Comarcas de nº 4, 9 e 10 do item I
do Anexo I da Lei Complementar nº 59, de que trata o § 1º do art. 45
da proposição, não corresponde à numeração constante na
mencionada lei, e sim na consolidação administrativa realizada pelo
Tribunal de Justiça, que acarretou modificação na posição numérica
das comarcas. A rigor, o que se pretende é retirar as Comarcas de
Coronel Fabriciano, Santa Luzia e Timóteo, atualmente classificadas
na entrância especial, e enquadrá-las na segunda entrância, em razão
dos novos critérios classificatórios. O mesmo equívoco consta no § 2º
do art. 45 do projeto, o qual tem o escopo de retirar as Comarcas de
Ribeirão das Neves e Sete Lagoas, da segunda entrância, e encartá-
las na entrância especial. Para corrigir essa imprecisão remissiva e
conferir maior clareza ao comando contido no dispositivo, facilitando
assim a interpretação da norma, apresentamos a Emenda nº 1, por
meio da qual optamos por uma referência explícita e direta às
Comarcas citadas.

Quanto ao art. 48 do projeto, que estabelece o prazo de 180 dias
para o Tribunal de Justiça encaminhar a esta Casa projeto que
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disponha sobre o recrutamento dos Juízes Leigos do Sistema dos
Juizados Especiais, entendemos que tal comando normativo deve
prever, genericamente, a criação de cargos de Assessor de Juiz de
Direito em todas as comarcas do Estado, e não apenas para
auxiliarem os Juizados Especiais. Isso porque o assessoramento
realizado por pessoas dotadas de habilitação jurídica pode acarretar
resultados positivos no funcionamento dessas instâncias
jurisdicionais, contribuindo significativamente para a efetivação do
princípio constitucional da eficiência. Além disso, parece-nos que o
prazo previsto na proposta original do Judiciário deve ser reduzido
para 90 dias, o que implicará mais celeridade na elaboração do citado
projeto. Para tanto, propomos a Emenda nº 2.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei Complementar nº
26/2007 e das Emendas de nº 1 e 2, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao “caput” e aos §§ 1º e 2º do art. 45 a seguinte redação:
“Art. 45 - Ficam extintas a Circunscrição Judiciária Metropolitana de

Belo Horizonte e a Circunscrição Judiciária do Vale do Aço, a que se
referem as alíneas “a” e “b” do inciso I do art. 10 da Lei Complementar
nº 59, de 2001, suprimindo-se do Anexo I da mesma lei complementar
os quadros a elas relativos.

§ 1º - As Comarcas de Coronel Fabriciano, de Santa Luzia e de
Timóteo passam a integrar a segunda entrância, procedendo-se à
alteração correspondente no Anexo I da Lei Complementar nº 59, de
2001.

§ 2º - As Comarcas de Ribeirão das Neves e Sete Lagoas passam a
integrar a entrância especial, procedendo-se à alteração
correspondente no Anexo I da Lei Complementar nº 59, de 2001.”.

EMENDA Nº 2
Dê-se ao art. 48 a seguinte redação:
“Art. 48 - O Tribunal de Justiça, no prazo de 90 dias contados da

data de vigência desta lei complementar, encaminhará à Assembléia
Legislativa projeto de lei criando cargos de Assessor de Juiz para
assessoramento aos Juízes de Direito titulares de unidades
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jurisdicionais do Sistema de Juizados Especiais e em todas as
comarcas do Estado, mediante indicação dos respectivos Juízes.”.

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Delvito

Alves - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Ademir Lucas.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 18/10/2007, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento de Lívia

Batista de Queiroz, ocorrido no dia 17/10/2007, em Patos de Minas. (-
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 Diretoria Colegiada do Sindicato dos

Radialistas de Minas Gerais pelo transcurso do dia do Radialista
(Requerimento nº 1.206/2007, do Deputado Leonardo Moreira);

de aplauso à Associação Comercial e Industrial de Curvelo - Acic -
pelo transcurso do seu 75º aniversário de fundação (Requerimento nº
1.234/2007, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a Construtora Caparaó pelo transcurso do
50º aniversário de sua fundação (Requerimento nº 1.235/2007, do
Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com o Hospital Maria Amélia Lins pela
comemoração do seu 60º aniversário (Requerimento nº 1.237/2007,
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Oitava Igreja Presbiteriana de Belo
Horizonte pela realização do Fórum Missionário (Requerimento nº
1.239/2007, da Deputada Gláucia Brandão).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 2007

ATAS
ATA DA 65ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/10/2007
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte
(Ordem do Dia): 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Prosseguimento da votação, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 1.236/2007; renovação da votação do Substitutivo nº
1; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.571/2007;
discurso da Deputada Maria Lúcia Mendonça; questão de ordem;
votação do projeto, salvo emenda; aprovação; votação da Emenda nº
1; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 122/2007;
aprovação na forma do vencido em 1º turno - Questão de ordem -
Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.182/2007;
apresentação das Emendas nºs 1 e 2; encerramento da discussão;
discursos da Deputada Elisa Costa e do Deputado Getúlio Neiva;
votação do Substitutivo nº 1, salvo emendas; aprovação; votação da
Emenda nº 1; rejeição; votação da Emenda nº 2; rejeição - Discussão,
em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.357/2007; aprovação - Discussão,
em 1º turno, do Projeto de Lei nº 530/2007; aprovação na forma do
Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
684/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º
turno, do Projeto de Lei nº 1.082/2007; aprovação - Discussão, em 1º
turno, do Projeto de Lei nº 1.116/2007; discursos dos Deputados
Carlos Pimenta e Vanderlei Miranda; questão de ordem - 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 - 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
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Pimenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Delvito
Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor
Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros
Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - 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 - 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 9h15min, a lista de

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

1ª Parte
Ata

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

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a
discussão e votação da matéria constante na pauta, uma vez que não
há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta

reunião os Projetos de Lei nºs 709, 1.111, 1.129 e 1.154/2007,
apreciados na reunião extraordinária realizada ontem, à noite.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 1.236/2007, do Deputado Gil Pereira, que autoriza o
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Poder Executivo a doar ao Município de Pirapora 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. A Presidência vai renovar a
votação do Substitutivo nº 1. 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 1.236/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À
Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.571/2007, do
Governador do Estado, que autoriza o DER-MG a doar ao Município
de Cataguases o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 1, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça.
Com a palavra, para encaminhar a votação, a Deputada Maria Lúcia
Mendonça.

A Deputada Maria Lúcia Mendonça - Obrigada, Sr. Presidente.
Desde ontem, esperamos com ansiedade a aprovação do Projeto de
Lei nº 1.571/2007, em que o Governador do Estado autoriza o
Departamento de Estradas de Rodagem a passar ao Município de
Cataguases um terreno para a construção do Corpo de Bombeiros.
Esse é um momento muito importante para a cidade. Aliás, no final de
semana, houve um incêndio que destruiu toda uma residência,
causando sérios danos não só morais, mas também físicos aos
moradores dessa casa. Não deu tempo de o Corpo de Bombeiros de
Ubá ou o de Muriaé chegarem ao local. Então, precisamos
imediatamente que isso ocorra.

Também fico muito feliz, porque a contrapartida do Município seria a
aquisição do terreno para a construção, edificação do galpão. Hoje,
com a aprovação pela Assembléia da doação do terreno pelo
Governador ao Município de Cataguases, a Prefeitura não mais terá
despesa com o terreno. Desse modo, temos certeza absoluta de que -
e estaremos próximos, tomando conta para que isso aconteça - a
edificação do prédio será feita imediatamente. Essa é uma notícia
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muito boa para Cataguases, e sabemos que muitos estão ligados a
nós por meio da TV Assembléia. Estejam certos de que, se o Prefeito
de Cataguases não construir prédio próprio para o Corpo de
Bombeiros, ainda assim, ele será erguido, pois já estamos nos
entendendo com os empresários da cidade, com o Vice-Governador e
com o Danilo, para, juntos, edificarmos o galpão do Corpo de
Bombeiros.

Portanto, para mim, já é quase definitiva a instalação do Corpo de
Bombeiros na cidade de Cataguases. Por isso, deixo aqui os meus
sinceros agradecimentos a esta Assembléia por essa aprovação e um
eterno agradecimento ao Governador do Estado, que, sensibilizado,
atendeu o nosso pleito. Muito obrigada.

Questão de Ordem
O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, diante das palavras da

nobre Deputada, este Deputado consulta V. Exa. se colocará o projeto
em votação com a presença da lista ou com a presença dos
Deputados, em Plenário.

O Sr. Presidente - A Presidência tem colocado em votação,
observando a presença dos Deputados, em Plenário.

O Deputado Rêmolo Aloise - V. Exa. acha que tem condições de
aprová-lo com os Deputados que aqui estão?

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que há em
Plenário número suficiente de Deputados para votação das matérias
em pauta.

O Deputado Rêmolo Aloise - Peço a V. Exa. que proceda à
recomposição do quórum porque esse projeto é muito importante para
a Deputada. Estou apenas fazendo uma questão de ordem.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emenda. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1º
turno, do Projeto de Lei nº 1.571/2007 com a Emenda nº 1. À
Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 122/2007, do Deputado
Ivair Nogueira, que dispõe sobre a instalação e a obrigatoriedade de
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manutenção programada dos sistemas de ar condicionado e dá outras
providências. A Comissão de Saúde 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
encontram. (- Pausa). Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º
turno, o Projeto de Lei nº 122/2007 na forma do vencido em 1º turno.
À Comissão de Redação.

Questão de Ordem
O Deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que

faça constar em ata a presença deste Deputado e dos demais
Deputados do PMDB. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Discussão, em 2º 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 Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma
do Substitutivo nº 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 1.182/2007

EMENDA Nº 1
O “caput” do art. 10 da Lei nº 14.699, de 6 de agosto de 2003, passa

a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 10 - Os precatórios vencidos e as parcelas vencidas de

precatórios parcelados que estejam registrados no sistema estadual
de precatórios poderão, na forma prevista na legislação, ser utilizados
para pagamento dos bens adquiridos nos leilões promovidos pelo
Estado, desde que:”.

Sala das Reuniões, 17 de outubro de 2007.
Sargento Rodrigues
Justificação: Esta proposição legislativa tem por fim operar alteração

do “caput” do art. 10 da Lei nº 14.699, de 6/8/2003. O referido
dispositivo dispõe que os precatórios vencidos e as parcelas vencidas
de precatórios parcelados que estejam registrados no sistema
estadual de precatórios podem ser utilizados para pagamento dos
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bens adquiridos nos leilões a que se referem os arts. 7º e 8º da lei,
que são aqueles oriundos de adjudicação judicial ou de dação em
pagamento. Nota-se que a possibilidade de utilização do título de
crédito fica limitada aos casos em que o Estado promove leilões
nessas duas condições, o que afasta a viabilidade do gozo do crédito
consubstanciado no precatório nas demais hipóteses de leilão -
aquelas em que os bens não forem oriundos de adjudicação ou dação
em pagamento. Cuida a alteração proposta de garantir a extensão da
possibilidade criada com a lei, de forma que o titular do crédito possa
usufruir de seu direito em um universo maior de situações. A
majoração do rol de situações atinge o objetivo de dar efetividade ao
direito conquistado pelo credor e, de outro lado, permite que o Estado
veja quitado seu débito - já reconhecido e vencido - sem que para isso
precise afetar o Tesouro. A alteração proposta trará tranqüilidade aos
credores do Estado e promoverá quitação alternativa dos débitos do
poder público, contribuindo, assim, para o saneamento das dívidas
estatais. Dessa forma, conto com o apoio dos nobres pares para sua
aprovação.

EMENDA Nº 2
Suprima-se o inciso I do art. 10 da Lei nº 14.699, de 6 de agosto de

2003.
Sala das Reuniões, 17 de outubro de 2007.
Sargento Rodrigues
Justificação: Esta proposição legislativa tem por fim a revogação do

inciso I do art. 10 da Lei nº 14.699, de 6/8/2003. Na prática, o referido
inciso inviabiliza a perfeita execução do ideal saneador da lei. Dita
esse inciso que a utilização dos precatórios vencidos - ou parcelas
vencidas de precatórios parcelados - para o pagamento de bens
adquiridos em leilão só poderá ocorrer caso não exista precatório de
outro credor do Estado anterior, em ordem cronológica, àquele
utilizado.

Assim, o que ocorre é que o titular do crédito vencido só tem a
possibilidade de utilizá-lo para o pagamento de bens adquiridos em
leilão quando já for a sua vez, na ordem cronológica de pagamento,
de receber o valor correspondente ao título. É o equivalente a dizer
que é dada ao credor - e somente àquele que de fato já é o próximo
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cotado a receber do Estado o valor devido - a opção de receber em
espécie a quantia ou utilizar o mesmo valor para aquisição de bens.
Trata-se de instrumento que, da forma como se encontra regulado,
tornou-se inócuo.

O que se pretende, portanto, é a revogação do inciso I do art. 10 da
Lei nº 14.699, de 2003, assim, todos os titulares de créditos já
vencidos poderão se valer de seus precatórios para o pagamento de
bens adquiridos em leilões. Fique claro que não há nenhuma infração
à norma constitucional acima suscitada, uma vez que a ordem de
pagamento não será afetada e o critério cronológico permanecerá
inalterado. O que se acrescenta é uma nova possibilidade de efetivar
o gozo de direito já reconhecido, a critério do titular que poderá optar
por aguardar o pagamento ordinário ou por utilizar seu crédito vencido
na aquisição de bens leiloados.

Dessa forma, sendo projeto que trará tranqüilidade aos credores do
Estado e que promoverá uma quitação alternativa dos débitos do
poder público, contribuindo, assim, para o saneamento das dívidas
estatais, conto com o apoio dos nobres pares para sua aprovação.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
Plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao
projeto 2 emendas do Deputado Sargento Rodrigues, que receberam
os nºs 1 e 2, e que, nos termos do § 4º do art. 189 do Regimento
Interno, serão votadas independentemente de parecer. Com a
palavra, para encaminhar a votação, a Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, votaremos, em 2º turno,
esse projeto do Governador do Estado, objeto de muitos debates e
reflexões na Bancada do PT e do PCdoB.

Trazemos, mais uma vez, nossa posição em relação a essa
questão. Somos favoráveis ao projeto por compreender que ele
contribui com um conjunto de entidades e pessoas do Estado de
Minas Gerais e beneficia, prioritariamente, os mais idosos. A princípio,
o projeto apresentava o limite de 70 anos, mas a bancada do nosso
partido apresentou uma emenda reduzindo a idade para 60 anos, com
o objetivo de ampliar o número de pessoas atendidas pelo Estado de
Minas Gerais, dando prioridade às pessoas mais idosas. Entendemos
que o correto seria garantir o direito previsto no Estatuto do Idoso,
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mas, diante do que foi conversado e compreendido por nossa
bancada, a emenda de 65 anos amplia a abrangência do projeto, que
passa a abarcar um número maior de pessoas que precisam de
atendimento e que serão prioritariamente atendidas.

Mais uma vez, quero deixar um alerta: da mesma forma como
aconteceu ontem com o projeto dos designados, temos
responsabilidade em relação a esse projeto, pois ele também traz uma
inconstitucionalidade. De acordo com o art. 100 da Constituição
Federal, o Estado não pode legislar sobre prioridades de precatórios.
Esse é o registro que quero fazer. Se houver ação, isso pode
prejudicar o processo da lei, e, mais adiante, pode haver uma quebra
na expectativa da população mais sofrida, que dedicou grande parte
de sua vida ao trabalho pelo Estado de Minas Gerais e tem o direito
de receber seus benefícios.

A priorização dos recursos do Estado é bem-vinda, mas é preciso
deixar claro que a expectativa dos idosos e da população de Minas
Gerais pode, em algum momento, ser levada a um questionamento na
Justiça, o que evidenciará a vulnerabilidade do projeto de lei. Registro,
mais uma vez, nosso voto favorável ao projeto, mas com a
observação de que ele contraria a Constituição Federal. Muito
obrigada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados, a sensibilidade do governo do Estado para com o assunto
merece destaque. O projeto é muito importante, portanto peço aos
companheiros que nos ajudem a votá-lo imediatamente. Há centenas
e centenas de famílias aguardando a decisão da Assembléia
Legislativa.

A Deputada Elisa Costa, com a Bancada do PT, teve participação
ativa no projeto, que ajuda a reduzir para 65 anos a idade para se
ingressar com prioridade na fila dos precatórios. A questão dos
precatórios é realmente preocupante na vida pública brasileira.

O STF cria leis, todo mundo faz lei neste país, até mesmo órgãos
públicos subalternos. A estrutura do Estado fabrica e organiza leis. E a
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, cumprindo seu
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real papel, está-se comportando de maneira muito responsável ao
buscar a justiça social. Aliás, fazer justiça social é o objetivo de
qualquer lei. E a Assembléia Legislativa está fazendo justiça social
com o Projeto de Lei nº 1.182/2007.

Peço, portanto, aos companheiros que prestem bastante atenção ao
projeto e nos ajudem a votá-lo imediatamente.

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo nº 1, 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.) Rejeitada. Em votação, a Emenda nº 2. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em 2º
turno, o Projeto de Lei nº 1.182/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À
Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.357/2007, 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
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 530/2007, do Deputado
Padre João, que fixa critérios para as pulverizações de inseticidas,
herbicidas e congêneres, por via aérea, de áreas agrícolas do Estado
de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que
apresenta. As Comissões de Política Agropecuária e de Fiscalização
Financeira opinam pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo
nº 1, apresentado pela 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 530/2007 na
forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Política Agropecuária.
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Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 684/2007, do Deputado
Weliton Prado, que dispõe sobre o atendimento ao consumidor no
estabelecimento do fornecedor. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que
apresenta. A Comissão de Defesa do Consumidor 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 684/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Defesa
do Consumidor.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.082/2007, do
Deputado Gustavo Corrêa, que autoriza o Poder Executivo a permutar
com o Município de Heliodora o imóvel que especifica. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À
Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.116/2007, da
Deputada Ana Maria Resende, que estabelece normas para o uso
alternativo do uso do solo da mata seca. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Meio
Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº
1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para
discutir, o Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
gostaria de tomar alguns minutos para que pudéssemos fazer uma
discussão do Projeto de Lei nº 1.116/2007, da Deputada Ana Maria
Resende. É um projeto de fundamental importância para o Norte de
Minas, pois ele vem normatizar algumas posições e aparar algumas
arestas em relação à legislação rural em nosso Estado. Temos uma
ampla legislação. Tenho dito que Minas Gerais é um Estado que tem
uma legislação bastante rígida, minuciosa e que abrange todas as
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questões, tanto da fauna quanto da flora. Foram as pessoas que
imaginaram, sonharam e prepararam as deliberações normativas que
trouxeram prejuízos incalculáveis e irrecuperáveis para a nossa
região.

No princípio, quando debatemos essa questão, tivemos o cuidado
de apresentar emendas a um projeto de lei que estava tramitando
nesta Casa. Por meio dessa emenda, jogamos por terra as
deliberações normativas do IEF. Naquela ocasião, recebi, caro
Deputado Getúlio Neiva, mais de trezentos “e-mails” reclamando que
éramos contra as reservas legais de Minas Gerais, que tentávamos
facilitar o desmatamento, a destruição do meio ambiente no Norte de
Minas. Em contrapartida, recebemos mais de três mil
correspondências, como “e-mails”, cartas e telegramas de pessoas
que, por viverem no Norte de Minas, sentiam na pele o problema.
Então acompanhavam “pari passu” o processo e estavam em contato
permanente com os Deputados. Essas pessoas incentivaram os
Deputados da bancada, que, dessa forma, apresentaram o projeto.

A Deputada Ana Maria Resende, num momento muito feliz,
apresentou esse projeto, que estabelece normas para o uso
alternativo do solo da mata seca. A partir daí, foram travadas
inúmeras discussões no sindicato rural, na sociedade rural de Montes
Claros.

Hoje o projeto está na pauta para ser discutido em 1º turno. Esse
projeto, elaborado a várias mãos, teve o apoio incondicional de toda a
bancada norte-mineira, de companheiros como o Deputados Getúlio
Neiva e o Deputado Doutor Viana, que tem muito a ver com aquela
região. Esperamos não só que os senhores apóiem esse projeto, mas
também que possamos discuti-lo, Deputada Ana Maria Resende, com
mais profundidade.

Solicitaram a realização de uma ampla audiência pública no Norte
de Minas, com a participação dos técnicos que prepararam as
deliberações normativas, para que possam sentir o que aconteceu na
região. Terão uma grande surpresa: em primeiro lugar, constatarão
que os produtores rurais do Norte de Minas não são destruidores de
matas, do meio ambiente. Em segundo lugar, perceberão que lá existe
uma consciência ecológica que não se verifica em nenhuma outra
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região.
Precisa ser dessa forma, porque as preservações ecológicas ainda

existentes em Minas Gerais, caro Deputado Antônio Júlio, estão no
Norte de Minas. Se percorrermos o Triângulo Mineiro - vejo aqui
valorosos companheiros dessa região -, se percorrermos as estradas,
os prósperos Municípios do Triângulo Mineiro, dificilmente veremos
mata nativa ou áreas preservadas. A região é praticamente toda
constituída de monoculturas, como as de sorgo, soja, milho e cana-de-
açúcar, que está saindo de Alagoas e vindo para Minas Gerais, para o
Sudeste brasileiro, porque os canaviais do Nordeste estão sendo
desativados.

Não conseguimos ver mais reservas no Triângulo Mineiro, o que
também ocorre no Sul de Minas. O Deputado Antônio Carlos Arantes
pode testemunhar isso. Podemos ver algumas áreas nas margens de
rios, nos topos de montanhas, além de alguns parques de
preservação, que são construídos graças aos Prefeitos que se
preocupam com o meio ambiente. No Sul de Minas, encontraremos
canaviais e pastos, não existem mais áreas de preservação ecológica.

Se essa legislação é rígida - está sendo agora -, porque não o foi há
algumas décadas? Não havia essa consciência de preservação, e,
infelizmente, a metade de Minas para baixo está quase toda ocupada
com as culturas: cafezais e canaviais. O que sobra é da metade para
cima, o Norte de Minas e o Jequitinhonha.

Não é justo que se faça uma legislação mantendo 20% de
preservação no Sul - hoje deve estar em torno de 15% ou 16%, não
chega a 20% -, e no Norte de Minas a legislação de preservação
estabeleça até 80% das áreas. E a vocação norte-mineira é para a
agropecuária. As pessoas que têm terras plantam para comer. Não é
para exportar para a América do Norte ou para a Europa, mas para
encher a barriga e matar a fome. Muitos locais estavam
absolutamente impossibilitados de ter plantações próprias de
sequeiro, de seca, para aproveitar um pouco a chuva que cai em
determinadas épocas do ano.

Foi montado um verdadeiro aparato lá. Eu estava vendo na TV hoje,
na parte da manhã, a mobilização, no Pará, de 18 Estados, com
Polícia Federal, helicópteros, tudo que se possa imaginar para para se
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promover a preservação. É preciso, sim, preservar as florestas
amazônicas. Esse mesmo aparato, guardadas as devidas proporções,
chegava ao Norte de Minas, com helicóptero, GPS, equipamentos de
última geração. Faz-se até uma brincadeira, ao dizer que não se pode
mais derrubar um pé de alface no Norte de Minas. Mas o aparato
estava lá, os helicópteros sobrevoando, e, se o sujeito quebrava três
ou quatro árvores já velhas, para queimar e fazer o feijãozinho,
estavam multando.

No Norte de Minas, há localidades onde as multas eram dez vezes
superiores ao preço da terra. É brincadeira! Sabem quanto custa um
hectare de terra em algumas regiões do Norte? Às vezes, não chega a
R$200,00. Alguns sujeitos possuem uma pequena propriedade de 3h
ou 4ha, que serviria para criar uma galinha, plantar um pouco de feijão
ou de milho, que não chegava a valer R$1.000,00, e recebiam multas
de R$8.000,00. Alegavam: “Você está multado, você é destruidor do
meio ambiente, está acabando com o futuro de Minas Gerais”.
Baixaram essas deliberações normativas.

A Deputada Ana Maria Resende - Um aparte, Deputado.
O Deputado Carlos Pimenta - Quero falar tanta coisa, mas atendo

ao seu pedido, Ana Maria, com o maior prazer, até em homenagem à
preocupação que a Deputada teve em apresentar esse projeto, que foi
sucinto, mas que está sendo desdobrado agora e recebendo
colaborações importantes. Estamos no 1º turno, e haverá uma
discussão mais ampla no 2º turno. Então, em homenagem à sua
preocupação e à sua presença, com muito prazer, concedo-lhe um
aparte.

A Deputada Ana Maria Resende (em aparte) - Em primeiro lugar,
agradeço ao Deputado sua fala nesta manhã e quero parabenizá-lo
por tocar nesse assunto, que, para nós, norte-mineiros, é de vital
importância.

Lembrando o que V. Exa. falou, penso que talvez devêssemos
repensar qual é a causa real da possibilidade de redução da
exploração da nossa terra. Essa situação gerou uma desvalorização
enorme das terras norte-mineiras. Será, Deputado Carlos Pimenta,
que tudo isso não tem um endereço certo, uma razão lógica daqueles
que já desmataram toda a sua região e que agora querem garantir a
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preservação em outro lugar, desvalorizando nossas terras, para que
possam comprar ali terrenos a preço vil e fazer a preservação fora da
sua bacia hidrográfica, fora da sua região? Temos que repensar e
rever tudo isso.

Esse projeto que está sendo discutido aqui, na Assembléia
Legislativa, e que deve ser votado ainda hoje, em 1º turno, com
certeza não está pronto e acabado. É um projeto que temos de
discutir muito, para ver o que o meio ambiente está fazendo com a
nossa região. Todos deveriam saber que o Banco do Nordeste
disponibilizou para o Norte de Minas um valor incrível, para que os
produtores pudessem aproveitar e investir nas propriedades. Porém,
nem um quarto desse recurso foi aproveitado, porque o IEF, na sua
burocracia, não autoriza e não resolve os problemas para que a Caixa
Federal ou o Banco do Nordeste possa colocar esse recurso à
disposição do produtor rural de Montes Claros. Precisamos discutir
esse assunto, mas precisamos aqui, nesta Casa, estar atentos, pois
se a Secretaria de Meio Ambiente legisla é porque nós, na
Assembléia, deixamos margem para que ela possa legislar em nosso
nome.

Creio, e já repeti diversas vezes, que precisamos rever toda a
legislação afeta ao meio ambiente, toda a legislação que possa
interferir na agropecuária, não só do Norte de Minas, para que
possamos rever e fechar as torneiras que estão fazendo com que a
Secretaria de Meio Ambiente possa interferir e inviabilizar a nossa
região.

Quero parabenizar e convocar a todos os produtores rurais do Norte
de Minas para que possamos fazer uma discussão mais ampla, mas
profunda, sem paixão, com racionalidade.

O Deputado Carlos Pimenta - A proposta é fazermos uma audiência
pública na região de Montes Claros para ganharmos forças para
aperfeiçoar esse projeto. O projeto de V. Exa. já é, hoje, um
substitutivo. Ele já avançou, mas ainda há muito a avançar. Temos
uma briga muito grande pela frente.

A Deputada Ana Maria Resende - Com certeza, mas temos que
tratar esse assunto sem paixões, com racionalidade.

O Deputado Carlos Pimenta - Temos que tratar o assunto é com
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paixão mesmo, porque eles não tiveram compaixão.
A Deputada Ana Maria Resende - Temos que tratar com amor, com

amor ao nosso povo e à nossa região, mas com a racionalidade que
somos capazes de ter.

Quero agradecer o aparte e convocar a todos para que façamos
uma revisão do conteúdo desse projeto, porque nos omitimos e
deixamos que a Secretaria de Meio Ambiente legislasse em nosso
nome. Muito obrigada.

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço as palavras da Deputada
Ana Maria Resende e concedo um aparte ao Deputado Antônio Júlio,
bravo companheiro, que tem ficado ao nosso lado nessas questões e
que, com sua experiência, tem dado grande contribuição para
aperfeiçoarmos esse projeto.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Muito obrigado, Deputado
Carlos Pimenta. Temos tempo para discutir, e vejo que, em certos
momentos, nós, Deputados, precisamos de liberdade para fazer essa
discussão. Essa questão do meio ambiente no Estado de Minas
Gerais está virando caso de polícia. A Deputada Ana Maria Resende
foi muito clara quando disse que os órgãos estão legislando. Tenho
esbravejado isso quase diariamente. Todos estão legislando, menos a
Assembléia.

E o que é mais grave, Deputado Carlos Pimenta, é que a questão do
meio ambiente, o que está acontecendo hoje, na Secretaria, é fruto de
uma lei delegada. É fruto de um cheque em branco que demos ao
Governador, que deu um cheque em branco ao Secretário de Meio
Ambiente, que está nos fazendo viver um inferno em Minas Gerais,
principalmente para as pessoas mais simples. Os grandes plantadores
de cana não têm nenhuma dificuldade com o Igam, o IEF, a Feam e o
Copam. Eles podem fazer a compensação no Norte de Minas, não
precisa ser onde eles estão produzindo. Eles têm todas as facilidades.

Ontem, um Deputado dizia que os plantadores de cana são os
nenenzinhos, os benzocas do Lula. Considero a monocultura da cana-
de-açúcar, em nosso país, da forma como está sendo conduzida, um
equívoco. Pagaremos caro por isso rapidamente. Esse pessoal recebe
benefícios, até mesmo do governo do Estado, que está propondo a
redução do ICMS para o produtor de álcool. O preço continuará o
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mesmo para o consumidor. O ICMS será o mesmo para a
distribuidora, beneficiará apenas o coitadinho do plantador de cana, os
joões lyras da vida, essa turma do Norte do País que monopoliza a
plantação e a produção de álcool no País. Eles é que serão
beneficiados. Isso está no Projeto de Lei nº 1.585, do ICMS, que será
votado. O Deputado Carlos Pimenta disse que precisamos debater
esse projeto e concordo com ele.

Outro absurdo que precisamos resolver, mais ou menos nessa linha
do seu raciocínio, é o que se refere ao Decreto nº 44.460, editado pela
Semad. Vieram aqui, participaram de uma reunião na qual V. Exa.
esteve presente. Na oportunidade, abordamos o problema das multas
de R$15.000,00 que eles emitem. Insistimos em que isso não é
possível. Pegam um coitadinho no Norte de Minas, que possui uma
cisterna que não produz água, só há o buraco, às vezes serve muito
mais de fossa do que para tirar água. Mas se ele não tiver a outorga, é
multado em R$5.001,00. Se tiver a outorga, pagará R$892,00. O que
é o mais grave, R$892,00 para o rapaz do Norte de Minas...

O Deputado Carlos Pimenta - Derrubamos esse decreto. Eles
tiveram de se render às evidências.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Mas ainda está em vigor.
Eles vieram aqui, deram a mão à palmatória, pois o decreto está
errado. A multa de R$15.000,00 caiu para R$500,00, e a de
R$5.000,00, para R$300,00. Todavia, insistem em manter o decreto.
Esse é o grande equívoco. Nesta Casa, o governo não tem ninguém
para defendê-lo, mas conta com muita gente para puxar o saco. Esse
fato tem causado desgaste para o governador. Hoje, há insatisfação
com o sistema de fiscalização do governo do Estado no interior, nas
periferias, nos lugares mais simples e mais pobres. Só eles não
querem ver isso.

Disse aqui ao Comando da Polícia que penso haver gente do
governo trabalhando contra ele. Como não conseguem obter um
grande desgaste, começam a solapar, é isso o que está ocorrendo.

Temos de discutir o projeto da Deputada Ana Maria Resende, que
considero importante. É bom desenvolvê-lo para chamar a atenção do
governo. Para tanto, poderemos ficar aqui discutindo até o meio-dia.
Cada um terá uma hora para falar, podemos revezar para chamar a
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atenção. O decreto tem de ser revisto. Essa lei da Ana Maria Resende
tem de ser aprovada, ainda que tenhamos de fazer alguma adaptação
para melhorá-la.

Como ela disse, é necessário esquecer um pouco a paixão que
alguns ambientalistas urbanos - porque ambientalista é urbano -,
sentem, pois querem determinar o que será feito no Norte de Minas.
Não sabem sequer onde fica o Norte de Minas. Se você disser que vai
ao Norte de Minas, vão pensar que você vai a Alagoas, àquela região.
Mas é esse pessoal que está decidindo tudo. Temos de fazer essa
discussão.

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço o aparte. Passo a palavra
ao Deputado Getúlio Neiva, para continuarmos com esse bate-bola.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Agradeço a oportunidade ao
Deputado Carlos Pimenta para discutir esse interessante assunto.
Gostaria que o Deputado Carlos Pimenta, a Deputada Ana Maria
Resende, enfim, o pessoal do Norte, ao abordar esse assunto,
explicasse o que é mata seca, pois ninguém entende o que é isso.
Não sabem que é uma mata que fica cinzenta durante quase todo o
ano, mas, dois dias após a primeira chuva, fica verdinha. Há enorme
dificuldade em seu aproveitamento e um cuidado exagerado dos xiitas
ambientalistas. Quando estávamos na Câmara de Mineração,
travávamos uma briga permanente com esses xiitas.

O IEF, os órgãos de governo, os ambientalistas precisam tomar
cuidado, porque a reserva que querem fazer, especialmente no Norte
de Minas - já toma uma grande parte do Jequitinhonha -, acabará
transformando a região em uma grande reserva de cascavel e
micróbio. Não sobrará nada para o IBGE, porque não haverá
habitante, mas sobrevivente. Precisamos tomar cuidado e começar a
marcar “pari passu” as ações dos órgãos ambientais. Se você quer
conhecer um homem, entregue-lhe o poder. Concedemos a lei
delegada, mas há pessoas que não merecem ficar com uma lei
delegada na mão.

Ao repassar aos Secretários, o Governador tem de recomendá-los
que não entreguem a feitura da legislação aos tecnoburocratas sem
passar pelo crivo do próprio Secretário. O Secretário José Carlos
Carvalho é muito bom de serviço; ele não é xiita. Mas é preciso tomar
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cuidado com as pessoas que fazem as leis. Aqui, na Assembléia,
temos técnicos de primeira qualidade; o governo também tem técnicos
de primeira qualidade, mas permeia esses tecnoburocratas, um grupo
de pessoas que conheço há 20 anos, no governo, cuja cabeça não
mudou até hoje. Há 15 dias, fiz uma queixa no Plenário e na
Comissão de Agropecuária por não ter uma resposta em relação à
usina hidrelétrica de Carlos Chagas. Ainda não há. O chefe me ligou
dizendo: “Pois é, você reclamou...”. Estou reclamando de novo.
Reclama de novo.

O nobre Deputado Carlos Pimenta está certíssimo em fazer a
denúncia, em corrigir. Deputada Ana Maria Resende, parabéns pelo
projeto. Tadeu, a turma do Norte, vocês precisam ficar unidos.
Contem comigo e com o Antônio Júlio, guerreiro de todas as horas.

O Deputado Carlos Pimenta - Muito obrigado, Deputado Getúlio
Neiva. Exemplificando, esse pessoal que está ali está sempre nas
bocas. Eles têm uma brincadeira que diz que eles não são batom,
mas estão sempre na boquinha. Muda governo, sai governo, e estão
sempre ali, mordendo e arrancando pedaço lá no Norte de Minas.
Vamos dar um jeito nisso. Concedo um aparte ao Deputado Luiz
Tadeu Leite.

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte) - Cumprimento o
Deputado Carlos Pimenta, representante da região do Norte de Minas,
por abordar esse assunto. Parabenizo a Deputada Ana Maria
Resende, que coloca o assunto em pauta e cria limites menores para
a área de proteção ambiental, para os projetos de preservação de
áreas rurais em nossa região. Acho que o governo abusou do direito
delegado por esta Casa de fixar esses limites e dentro da lei, porém,
sem nenhum bom senso, acabou ampliando por demais a área a ser
preservada. Curiosamente, isso coloca o Norte de Minas em uma
posição antagônica porque, se a região precisa ser desenvolvida, tem
de ter área para desenvolver. Se reduz a área para ser utilizada, está
penalizando a região do Norte de Minas, em especial a classe rural;
está desvalorizando os imóveis rurais do Norte de Minas quando fixa,
como fixou aleatoriamente, a bel-prazer dos tecnocratas
ambientalistas, essa proporção que foi colocada hoje. Antes a
preservação era de até 20%. Já chegaram até a 60% de preservação.
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Daqui a pouco, tudo é para ser preservado. E o homem, o cidadão, o
ser humano, que é o proprietário, tem sua propriedade desvalorizada.
Isso está errado. Temos de ter aqui, com paixão ou sem paixão, mas
com coragem, coragem de mudar, coragem de colocar o dedo na
ferida, coragem de realmente mexer, pelo menos para voltar ao que
era antes. Estava tudo muito bom. Por que agora tem de modificar de
uma hora para a outra? O que mudou no Norte de Minas, de três,
quatro, cinco anos para cá, que agora, ao invés de 20%, tem de
passar a ser de 50 ou 60%? Advogo, junto a V. Exa., aproveitarmos a
oportunidade do debate do assunto, o que a Deputada Ana Maria
Resende nos proporciona ao trazer à baila e propor esse projeto de
lei, recolocarmos a área de preservação nos 20% que eram e
enfrentarmos esses que acham que o meio ambiente é para eles, e
não para o resto da população. Essa é a minha opinião. Solidarizo-me
com V. Exa.

O Deputado Carlos Pimenta - Passarei a palavra para o Paulo
Guedes, mas gostaria de dizer uma coisa, Tadeu. Minas Gerais
possui 14 áreas de preservação ambiental - APAs. São áreas bonitas,
cheias de montanhas, rios, lagoas e matas virgens. O Estado
sobrevoa, acha bonito e decide transformar em área de preservação.

Sabem quantas se encontram no Norte de Minas? Doze. E sabem
quantas dessas áreas de preservação ambiental criadas pelo governo
não têm seu apoio e, assim, encontram-se invadidas por posseiros?
Ao se chegar lá, encontra-se uma carvoeirinha. O sujeito vai lá,
durante a noite, corta a madeira e faz o carvãozinho. Se vier uma
fiscalização, ele entrará no meio do mato e ninguém o encontrará.
Sabem quantas têm o apoio do governo? Nenhuma. É isso que nos
revolta. O governo federal, o Igam, o IEF, esse pessoal que tem um
grande aparato deveria cuidar das áreas de preservação ambiental do
Norte de Minas, cercando-as e pagando aos proprietários. Eles
desapropriam as terras, criam as áreas e não pagam aos
proprietários. O sujeito, que herdou a terra de seu bisavô, avô ou pai,
vê sua área desapropriada por meio de um decreto. Nesse caso, não
recebe pelo que perdeu, o governo não investe os recursos, não
cerca, não preserva a área. E as áreas lá estão. Inventaram que as
matas secas do Norte de Minas, o cerrado pertence à floresta
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atlântica. Há 10 milhões de anos, a mata atlântica deveria estar no
Norte de Minas. Não, mas são áreas que fazem parte do bioma mata
atlântica, portanto não podem ser desmatadas, visto que há uma lei
federal que proíbe o desmatamento da referida mata. Anexaram à
mata atlântica o nosso cerrado, a nossa mata seca. Realizamos um
estudo que demonstra que esse bioma, esse meio existente no Norte
de Minas, não tem nenhuma característica nem é remanescente da
mata atlântica. Esse fato foi demonstrado pelos mapas do IBGE.
Entretanto, chegam lá e dizem que se trata de estudo unilateral e não
o reconhecem. É isso o que ocorre. Há uma indisponibilidade, uma má
vontade muito grande. Corroborando com o seu aparte, eles não
investem nas áreas de preservação que desapropriam.

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte) - Deputado, além das
APAs - que são áreas de proteção ambiental - situadas no Norte de
Minas, como o senhor bem assinalou, ainda existem os parques
nacionais. O Norte de Minas tem o Parque Nacional Cavernas do
Peruaçu, em que a grande maioria, a quase totalidade dos
proprietários, teve suas terras decretadas de utilidade púbica. Foram
desapropriados, viram-se diante de limites, pois não podem fazer o
que querem em suas propriedades. Ademais, o governo federal ainda
não pagou indenização a essas pessoas. Existe uma redução no
direito de propriedade, mas o governo federal não fez o pagamento.
Isso acontece no Norte de Minas, enquanto os ambientalistas
redobram as exigências com os proprietários no que se refere a
imóveis que não foram desapropriados. No entanto, não tomam
nenhuma providência, impedindo a região de crescer. Esses abusos
têm de acabar. Precisamos enfrentar essa situação, ir ao governo, se
for necessário. No próprio governo, existe uma disputa interna entre
os técnicos da agricultura, da indústria e comércio, que querem a
produção e o desenvolvimento, e os técnicos do meio ambiente, que
desejam a preservação pura e simples, ainda que em prejuízo das
nossas comunidades, dos nossos proprietários rurais. Agradeço a V.
Exa.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Parabenizo o Deputado
Carlos Pimenta por tratar de assunto tão importante, tema de
discussão em todo o Norte de Minas. Trata-se da ação do meio
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ambiente, do projeto da Deputada Ana Maria Resende, que
regulamenta a questão da mata seca, que hoje também é tema de
discussão entre todos os produtores da nossa região.

Vamos mais adiante, dizendo que o rigor exercido pelos órgãos do
meio ambiente em nossa região não é proporcional ao que se observa
no restante do Estado. Isso porque no Sul de Minas, no Triângulo
Mineiro, só há 7% de área preservada. Por que foram tão
complacentes com essas regiões do Estado? Por que deixaram
desmatar todo o Triângulo? E por que tanto rigor com nossa região,
que hoje vive grande dilema? Somos exportadores de mão-de-obra
barata. Daqui, todos os anos, saem milhares de ônibus e caminhões
de trabalhadores que vão cortar cana no Triângulo, no Sul de Minas, e
colher café no interior de São Paulo. Precisamos acabar com isso. Há
um rigor absurdo por parte dos órgãos ambientais em nossa região!

Quero denunciar que, na semana passada, o Igam esteve nos
Municípios de Manga e de São João das Missões, lacrou todas as
bombas do Rio Itacarambi e aplicou multas absurdas. Há pessoas que
possuem 5ha e receberam multa de R$30.000,00. Se a pessoa
vender sua terra, não pagará a multa. Isso é um absurdo, uma falta de
bom senso! Parece que esse povo está em outro Estado, vive em
outro ambiente, não conhece a realidade da nossa região!

No Rio Itacarambi, há a barragem da Codevasf. O rio secava todos
os anos, hoje é perene. Ali há centenas de pequenos produtores. O
Igam chegou lá e espalhou terror para a reserva indígena e para os
pequenos posseiros e proprietários do Vale do Itacarambi.

Há ainda a questão dos poços artesianos. Aliás, Deputado, você já
falou a esse respeito aqui. O Igam tem aplicado multas absurdas aos
proprietários de poços artesianos da nossa região.

Esses mesmos órgãos, tão severos na aplicação da lei em nossa
região, não fazem nada em relação, por exemplo, ao Rio São
Francisco. Por causa do esgoto de Belo Horizonte, que cai no Rio das
Velhas e, conseqüentemente, no Rio São Francisco, hoje os
ribeirinhos estão proibidos de pescar. Hoje foi publicada, no “Estado
de Minas”, matéria sobre proibição de pesca no Rio São Francisco, no
trecho de Pirapora ao Sul da Bahia. E os órgãos de meio ambiente,
que são tão exigentes, passam a mão na cabeça da Copasa.
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Ninguém faz nada. Quando se discutiu a transposição das águas do
Rio São Francisco, fizeram um estardalhaço, mas ninguém foi capaz
de levantar a voz contra a Copasa, para denunciar. É um absurdo o
que ocorre com o povo ribeirinho da nossa região!

A população de Pedras de Maria da Cruz está proibida de beber
água. Lá não há a Copasa. A Prefeitura, para o abastecimento da
cidade, puxa água diretamente do rio. Há mais de dois meses, o
Município está sem água.

O Deputado Carlos Pimenta - É inimaginável o desastre ecológico
que está ocorrendo lá. Houve uma enorme proliferação de uma alga
verde-azulada. O rio ficou até bonito, mas sua água é absolutamente
imprópria ao consumo humano. Já foi provado que a causa da
proliferação dessa alga no rio é o excesso de metais pesados. Os
seus peixes também estão impróprios ao consumo, e sua água, sem
tratamento específico, causa seríssimas doenças. Quem bebe dessa
água sente ardor na garganta e dor no estômago e tem vômito e
diarréia. Mas ninguém sabe o que a água pode causar, no futuro, às
pessoas que a ingerem.

Estive em Januária e na região de Itacarambi e, em nenhum
momento, vi algum tipo de ação por parte desses órgãos para coibir o
que está acontecendo. Como proibirão de o esgoto de Belo Horizonte
ser jogado lá? Não tem jeito. Mas tem de se acelerar o processo de
tratamento do esgoto sanitário nesses rios - das Velhas, São
Francisco e Paraopeba -, senão irá haver transposição de águas
poluídas. E esse presente de grego será enviado aos nordestinos!
Sempre fui favorável à transposição do Rio São Francisco, desde que
a questão fosse tratada em Minas Gerais. Mas não há nem uma
cidade sequer com esgoto tratado ao longo dessa imensa bacia.

Deputado Paulo, você também conhece o Rio Verde Grande, de
Montes Claros, principal rio do Norte de Minas. Hoje ele está poluído,
mas a Copasa está agindo, tratando todo o esgoto de Montes Claros e
despoluindo-o. O Rio Verde é o exemplo, a fotografia do descaso, do
despreparo dessas pessoas, que, por um lado, fingem estar
preocupadas, e, por outro, fazem vista grossa. Não ligam para o crime
que estão cometendo contra a nossa gente, contra o povo mineiro e
contra as futuras gerações.



1103

Vou pedir que a Comissão de Meio Ambiente e a de Defesa do
Consumidor façam uma viagem ao São Francisco, pois temos que
denunciar. Tenho a certeza de que, se a Rede Globo for até lá, fará
uma matéria digna dos maiores prêmios mundiais de jornalismo. Pelo
amor de Deus, mostrem o que acontece no São Francisco.
Precisamos da denúncia jornalística. As águas do São Francisco são
impróprias ao consumo humano. Milhares de pessoas vivem da pesca
no São Francisco, e nada é feito. A denúncia do Paulo Guedes já foi
feita por nós, estamos pedindo. É uma pena que haja cinco
Deputados em Plenário, mas 600 Municípios nos assistem. Temos
que bater na mesma tecla. “Água mole em pedra dura tanto bate até
que fura”. Temos que mostrar a situação. Não podemos passar por
cima da lei. Lei é lei. Um país não pode fazer uma lei para o branco,
outra para o preto, outra para o rico e outra para o pobre. O Estado
não pode fazer uma lei para o Norte de Minas e outra para o Sul de
Minas.

Não somos destruidores do meio ambiente. O norte-mineiro não
destrói o meio ambiente. A consciência da população do Norte é muito
superior ao texto legal; vem do coração do barranqueiro. Não somos
destruidores, entretanto, precisamos de condições de sobrevivência.

Sabe o que estão fazendo? Estão trazendo as grandes usinas de
cana-de-açúcar para produzir álcool, etanol. Estão invadindo o
Triângulo Mineiro. Quanto custa um alqueire no Triângulo Mineiro,
Deputado Antônio Júlio?

O Deputado Antônio Júlio - R$200.000,00
O Deputado Carlos Pimenta - Um alqueire custa R$200.000,00. E é

um alqueirinho, não um alqueirão baiano como o nosso. Um
alqueirinho é pouco mais de 20.000m²; o nosso, mais de 40.000², o
dobro. Sabe quanto custa um alqueirão no Norte de Minas? Na região
de Bonito de Minas, Cônego Marinho, Itacarambi, Manga,
Montalvânia, é possível comprar um alqueire de terra até por
R$1.000,00, se não for por menos. O preço é R$1.000,00. Se você
chegar lá com R$500,00 em “cash”, o cara não resiste e vende. Eles
compram mil alqueires no Norte de Minas, que equivalem a cinco
alqueires no Triângulo Mineiro, e dizem que é área de preservação,
área de compensação.
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Estava no Plenário, quando me ligaram para informar que o Prefeito
de Bonito de Minas - meu amigo, companheiro, bravo e honesto -
estava na Cemig, porque havia usineiros do Triângulo querendo
investir no Município. Pensei que seria bom, que poderiam investir na
nossa região. Ao chegar à reunião com o Presidente da Cemig,
constatei que estavam pedindo à empresa que o programa Luz para
Todos, feito para atender ao coitadinho que não tem energia em casa,
desse um jeitinho de levar energia para uma área de preservação que
adquiriram em Bonito de Minas, para compensar a destruição que
fizeram no Triângulo Mineiro. Engraçadinhos, não? Eles expulsaram
76 famílias das suas terras. Aí eles dizem: não expulsamos,
compramos. Ora, quanto pagaram? Pagaram o preço do Triângulo
Mineiro?

Não, não, no Triângulo Mineiro, o preço é outro. Então, compraram
de 76 famílias lá, e ainda queriam que o governo levasse a luz, de
graça, porque montariam uma escolinha de ecologia, de ecossistema,
aquele negócio todo. Vejam que coisa. Além de destruir o que é
nosso, sonhos, acabar com a região do Norte de Minas, eles pensam
que somos bobos, mas o norte-mineiro não tem nada de bobo. Ele
pode ser esquecido, humilde, mas não é bobo, e não aceitaremos isso
que está acontecendo. Se querem preservar, que isso seja feito nas
bacias hidrográficas, tema, aliás, de um projeto de lei do Deputado
Paulo Guedes. Querem plantar no Sul de Minas? Preservem no Sul
de Minas. “Mas não tem o que preservar.” Então reflorestem. Por que
não podem reflorestar as regiões? Por que deve ser na região do
Norte de Minas?

Então, Vanderlei, pagam as pessoas que têm, por exemplo, 10alq,
5ha, e o que acontece? Farei uma pergunta ao senhor, que é um
Deputado que respeito e que engrandeceu muito esta Casa: o que
acontece com 70 famílias que recebem um dinheirinho, deixam suas
terras e casas e vão para as periferias do Município? Passo a palavra
a V. Exa. e, depois, ao Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Deputado Carlos
Pimenta, quero parabenizá-lo pelo tema abordado que creio ser
bastante efervescente, pois está sendo discutido todos os dias. V.
Exa., como cientista e médico, entenderá perfeitamente o que direi,
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um ditado bastante conhecido. Alguém disse que a diferença entre um
remédio e um veneno é apenas uma questão de dose. Às vezes, essa
linha é muito tênue.

Creio que devemos ter, sim, uma preocupação com o meio em que
vivemos, preservando-o, porque precisamos pensar nas nossas
futuras gerações que aqui viverão quando não mais estivermos aqui.
Mas, como já foi dito aqui, é preciso que haja bom senso nas
decisões. V. Exa. me faz uma pergunta: “O que essas família farão?”.
Lembro-me de uma época em que o governo federal, para incentivar a
agricultura no Norte do País, deu terras para as famílias daquela
região, mas não lhes forneceu condições de explorá-las, e estas foram
trocadas por bicicletas, porco e cabrito.

Então imagino que essas famílias pegarão esse dinheirinho,
comprarão alguma coisinha aqui e ali, não conseguirão repor as suas
terras e, daqui a pouco, engrossarão as fileiras dos chamados sem-
terra em busca de um espaço, porque, convenhamos, com esses
valores que V. Exa. menciona, não dá para comprar absolutamente
nada. Em Belo Horizonte, não comprariam - e peço perdão, pois não
quero com isso menosprezar ninguém - nem um barracãozinho em
uma favela, a verdade é essa.

Não me estendendo aqui, a fim de não tomar o tempo de V. Exa.,
quero dizer que também tenho uma preocupação muito grande. Tenho
um amigo industrial em Belo Horizonte que, depois de tentar, por
cinco anos, um alvará para sua indústria funcionar no Bairro São
Francisco, em um galpão que está lá construído há vários anos,
atendendo sua indústria a todas as exigências, Deputado Antônio
Júlio, disse que se mudaria para o Espírito Santo, porque exigiram
que ele construísse um cinturão verde em torno do seu galpão, onde
não há área para isso. Ou seja, o prédio está lá há não sei quantos
anos, e a lei não é capaz de ser sensível a essas questões.
Conclusão: ele está levando todo o seu complexo para o Espírito
Santo, e Minas Gerais deixa de empregar e arrecadar, porque mais
um empresário sai de Belo Horizonte, em razão de não conseguir
diálogo com o meio ambiente, a fim de poder continuar a tocar seu
projeto. Ele não agüentou ficar renovando o alvará, pois não tinha o
definitivo, Deputado Paulo Guedes.
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Ontem, a Frente Parlamentar em Defesa da Duplicação da BR-381
foi lançada nesta Casa. Foi feita uma explanação maravilhosa do
projeto, que custa R$1.500.000.000,00. Não era nem um projeto, mas
um escopo, porque o projeto ainda está sendo feito. Tudo que foi
mostrado é maravilhoso, mas existem aspectos ambientais. Muitos
túneis serão construídos devido aos impactos ambientais.

A Deputada Ana Maria Resende dizia que as pessoas estão
legislando. Pasmem os senhores, a construção de um dos viadutos
dessa obra foi definido pelo pessoal do meio ambiente, e não pelos
engenheiros! Creio que estamos perdendo um pouco a noção. Não
entrarei no mérito técnico da questão, mas vale o ditado “cada
macaco no seu galho”.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Em relação à questão da
reserva legal, a que se referiu V. Exa., há um projeto em discussão na
Comissão de Meio Ambiente, segundo o qual a reserva legal tem de
ser feita na propriedade da mesma bacia hidrográfica. Na Comissão
de Meio Ambiente, foi apresentado um substitutivo ao meu projeto,
trocando “bacia hidrográfica” por “bioma”, o que já flexibiliza para o
Triângulo.

Volto a afirmar que a Justiça, no Brasil, é só para os pobres, e
cadeia, só para ladrões de galinhas. As leis rigorosas do meio
ambiente, em Minas Gerais, são só para os pobres e para o Norte de
Minas. Digo isso com muita convicção. Os órgãos são criados para
legislar sobre todo o Estado, mas no Sul de Minas e no Triângulo só
há 7% de reserva. Por que deixaram desmatar tudo e querem vir com
todo o rigor para o Norte de Minas, que tem 53% de reserva legal?
Por que não usam o mesmo rigor com os usineiros e com os
proprietários do Triângulo para recompor suas reservas? Rondam
nossa região com helicópteros, apresentando nossas terras para
serem compradas a preço de banana e continuam desmatando o
Triângulo.

Desafio os órgãos ambientais a explicar isso nesta Casa. Por que
existe tanto rigor com os pobres e tanta complacência com os ricos do
Triângulo?

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço o aparte. Quero apresentar
dois temas pertinentes ao projeto. Em primeiro lugar, falarei sobre a
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questão das barragens. No Norte de Minas, há 26 barragens
projetadas pela Codevasf e cerca de 10 ou 12 barragens projetadas
pelo Dnocs. Barragens projetadas são aquelas cujos projetos foram
feitos há vários anos. São barragens fundamentais para preservar o
ecossistema da região do Norte de Minas.

Estamos enfrentando uma seca de seis meses. Na televisão, os
programas de meteorologia mostram nuvens no Sul de Minas e no
Sudeste, mas no Norte de Minas só mostram o Sol. Há 180 dias, não
chove no Norte de Minas. Há quase mil córregos e rios secos, entre
eles o Rio Verde. A barragem de Congonhas, que fica entre
Itacambira, Francisco Sá e Montes Claros, tem a finalidade de
abastecer Montes Claros, porque o sistema que está lá não dura mais
nem cinco anos. A finalidade dessa barragem é jogar água no Rio
Verde Grande para perenizar o principal rio do Norte de Minas. Sabem
qual é a maior dificuldade que enfrentamos? Dinheiro.

Por três anos consecutivos, o governo federal vem colocando
recursos no Orçamento da União para o Ministério de Integração
Nacional, mas os “experts” do meio ambiente de Minas Gerais dão
bomba em tudo quanto é projeto. Dizem: “Vocês não fizeram projeto
específico para salvar os tatus da região”. Ora, nunca vi tatu morrer
afogado. E mais: “Vocês não fizeram projeto específico para isto e
aquilo”. A maior dificuldade é obter as licenças ambientais.

Outra calamidade pública são as barragens que não saem do papel.
Na Barragem de Berizal, por exemplo, que fica na região de
Itaiobeiras e São João do Paraíso, já foram aplicados milhões e
milhões de recursos, e a obra está parada, porque o meio ambiente
deu bomba no projeto. O dinheiro é do governo federal, e eles
mesmos dão bomba nos projetos.

A Barragem do Jequitaí, por que lutamos tanto, fazendo audiências
públicas e dizendo que ela é importante para a transposição, recebe
um dinheirinho quando eles a visitam, e pronto.

O Dr. Anderson Chaves, da Codevasf, grande companheiro, pessoa
nota 10, vai lá, coitado, faz as reuniões, luta, expõe-se pessoalmente,
e a coisa não anda, não rompe. Tudo isso por atraso do meio
ambiente, por falta de recursos.

Graças a Deus, a Barragem do Pião, em São João do Paraíso, está
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sendo construída, o que devemos à persistência de Paulo Bregunci,
da Ruralminas, grande homem público, que bateu firme a favor da
obra; do Governador Aécio Neves, que não aceitou que se
interrompessem as obras e se perdessem os recursos; e do
Secretário Danilo de Castro. Em razão desse enorme esforço por
parte das principais autoridades do Estado, aquela barragem está
saindo, mas 38 outras estão apenas no papel.

Para finalizar, Sr. Presidente, trago um tema que é novo e que,
nesta tribuna, servirá, várias vezes, de assunto para mim e meus
companheiros. Trata-se do programa de biodiesel do Norte de Minas.
Escutem esta: o Presidente Lula foi a Montes Claros e anunciou que a
Petrobras iria construir três usinas de biodiesel no Brasil, uma no
Norte, outra no Nordeste e a terceira em Montes Claros. Muito bem.
Achamos ótimo e aplaudimos.

O Presidente Lula cumpriu a palavra. A usina, obra de
R$75.000.000,00, será inaugurada em dezembro, mas sabem o que
está acontecendo? Não temos matéria-prima suficiente - mamona,
pião manso e girassol - para atender a 1% da demanda da usina de
biodiesel de Montes Claros. Vejam como esse pessoal trabalha:
anuncia e cumpre a palavra, mas precisaria ter criado um programa
paralelo ao do biodiesel. Deveria ter dito ao produtor do Norte de
Minas que o governo está com um programa sério de produção de
combustível fóssil e que, no próximo ano, precisará de bilhões de
litros. Que o produtor plante, então, tranqüilamente. Teria de dar-lhe
dinheiro, crédito e assistência técnica. Mas o governo não fez isso.

Agora, quando viram que a coluna da construção andou - afinal, é
fácil construir: dinheiro há, e os empreiteiros aí estão, como piranha,
mordendo o que podem -, perceberam que não se preocuparam com
a produção da matéria-prima. E agora? Faremos biodiesel de quê?
Instalarão a empresa, que gerará não sei quantos mil empregos, mas
não há matéria-prima.

O governo federal percebeu que alguma coisa está errada. Foi lá e
chamou o governo do Estado. Palmas para o Presidente Lula, que
nisso não colocou nenhum componente político.

Ontem tivemos uma reunião importantíssima com o Presidente da
Emater, Dr. José Silva, que está correndo para apresentar um
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programa à Petrobras, para que ela sensibilize nossa região. O
Triângulo Mineiro, cuja produção será o metanol, já está produzindo
cana, mas nossa região, que será o pólo do biodiesel, não tem
matéria-prima plantada.

O Grupo Sada, do nosso querido ex-Deputado Federal Vittorio
Medioli, um dos homens de maior visão deste país, está plantando,
em Jaíba, mamona para fazer óleo. E sabem o que está
acontecendo? Toda a produção está sendo comprada por um grupo
paulista, que a transformará em óleo lubrificante para a Nasa. Um litro
de óleo custará R$1,20 para o produtor. O óleo lubrificante será
vendido por R$5,00. O Grupo Sada está tentando ampliar sua
produção para fazer face à necessidade do biodiesel. Isso parece uma
anedota, uma piada. O Norte de Minas será o pólo brasileiro do
biodiesel, mas não possui a mamona para ser moída. O pinhão
manso, daqui a cinco anos, dará seus primeiros cachos.

Como ficará essa usina? Aliás, sei o que acontecerá: transportarão
trigo do Triângulo Mineiro para o Norte de Minas, onde esse produto
será moído e prensado, para que o óleo extraído seja distribuído para
o Triângulo Mineiro e para Belo Horizonte.

Quero terminar, Sr. Presidente, mostrando esses dois importantes
programas de investimento. Quanto à construção de barragens, no
Norte de Minas cai muita chuva em apenas dois meses. Em dezembro
e janeiro, temos muita chuva. A água infiltra no solo e vai embora.
Deputado Vanderlei Miranda, existem 38 barragens projetadas. Por
que não são construídas? Qualquer pessoa que visite Bico da Pedra,
em Janaúba, verá um oásis nessa região árida. Uma barragem é
fundamental, porque trará turismo, irrigação e contribuirá nos
abastecimentos humano e animal.

Sempre que sai um dinheirinho, esse pessoal, que é “expert”, PHD
em deliberações normativas, toma decisões que resultam em
situações como a da Barragem Berizal, que está lá há 10 anos. Foram
gastos quase R$60.000.000,00 na construção dessa barragem, que
está parada sob a alegação de que irá causar assoreamentos. Está
parada há 10 anos. É um desperdício de dinheiro público. Existe
sempre uma mente iluminada, uma pessoa que, entra governo, sai
governo, está sempre atrapalhando, atravancando a nossa região.
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Sr. Presidente, termino reafirmando que o Norte de Minas possui
uma consciência ecológica que não é encontrada em nenhuma outra
região. Temos reservas legais que precisam ser reconhecidas e
abastecidas com assistência e recursos, a fim de serem preservadas.
A nossa vocação é a agropecuária. Não somos destruidores do meio
ambiente, mas não somos bobos a ponto de aceitar calados esse
absurdo que desejam fazer conosco, ou seja, que a nossa reserva
legal seja aumentada para 60%, matando o povo de fome e nos
obrigando a vender as nossas terras por preços mais baratos, a fim de
construírem reservas legais de outras regiões.

Não aceitamos isso. Queremos um tratamento igual. Admitimos que
as áreas de reservas sejam ampliadas, mas as pessoas que usam
suas terras com consciência e respeito precisam também de
deliberações normativas que lhes liberem créditos e seguros
agrícolas. Os trabalhadores precisam perfurar poços artesianos sem
serem esfolados pelo Igam com multas de R$1.500,00 e R$15.000,00,
por causa da outorga, que deve ser paga. Somos gente simples,
merecemos e precisamos de respeito.

Sr. Presidente, neste momento, quero cumprimentar o Dr. Alexandre
Viana, Presidente da Associação Rural de Montes Claros, e o Julinho
Pereira, guerreiros nesta questão da mata seca. Espero não só que
esse projeto seja acatado pelos Deputados, mas também que
realizemos lá uma grande audiência pública, levando essas mentes
iluminadas daqui para conhecerem a nossa região, a fim de que seja
apresentado um programa de desenvolvimento para o Norte de Minas.
Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado
Vanderlei Miranda.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, Deputado Doutor
Viana, Deputado Carlos Pimenta, quero usar o meu tempo, mas vou
deixar a abertura para continuarmos a discussão na parte da tarde,
uma vez que é bastante rica. Só quero dizer que temos uma grande
preocupação com os rios. O Deputado Carlos Pimenta citou o caso do
São Francisco. Sou freqüentador dos rios, porque gosto da pesca, e,
quando vejo o Deputado Paulo Guedes falando das multas que os
pequenos receberam recentemente na região, fico imaginando o
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desequilíbrio que há na aplicação da lei.
Os Deputados Doutor Viana e Carlos Pimenta sabem muito bem -

este, majoritário em toda essa região - que temos, na margem do Rio
São Francisco, em Três Marias, a Companhia Mineira de Metais, que
gera centenas de empregos e sustenta a cidade. Sob esse
argumento, lá está instalada e praticamente intocável, eu diria, pelos
órgãos de fiscalização. E o argumento é sempre o mesmo. A indústria
lá se instalou há mais ou menos 40 anos, numa época em que não
havia preocupação com a questão ambiental. Mas ela está ali hoje
jogando veneno dentro do rio, matando milhares e milhares de
espécimes. No entanto, o rigor da lei não a alcança.

Quem visitar o São Francisco, especialmente na região de Três
Marias, encontrará um lutador em defesa do rio, chamado Norberto,
que possui uma estrutura de atendimento para turistas e pescadores.
Esse homem tem com ele “pedras” que recolheu do rio. Quem olha à
primeira vista pensa ver uma pedra; mas não é. É resíduo que ele
tirou do fundo do rio, que está sendo despejado dentro dele, uma
coisa inconcebível.

O que vemos, muitas vezes, é a frustração no empreendimento das
ações, pois não se consegue resolver esse problema. Sempre
estamos tendo notícias da mortandade de peixes no Rio São
Francisco. Para mim, é um milagre o São Francisco e o Paraopeba
terem a vida que têm e ainda encontrarmos ali certos exemplares,
como no caso do Paraopeba, mesmo com toda essa poluição. Se
quiserem ter noção da poluição do Paraopeba, vão até a barra do rio,
em Felixlândia, onde ele se encontra com a represa de Três Marias,
para constatar o que ali chega de entulho e lixo. É lá que temos a
noção do quanto esse rio é agredido. E, como que numa contradição -
vejo aí o milagre -, exemplares de surubim de 60, 70 quilos ainda são
encontrados no Paraopeba. Em Juatuba isso acontece. É um milagre
que esses rios ainda consigam manter a vida, apesar de toda a
agressão que estão sofrendo.

Enquanto tiver espaço, continuarei falando da minha preocupação
com as agressões que os nossos rios estão sofrendo e de como
estamos impotentes para implementar as ações que vão coibir essa
situação.
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Questão de Ordem
O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, como estou

verificando a inexistência de quórum para o prosseguimento dos
trabalhos, solicito o encerramento, de plano, da reunião. Deixarei para
prosseguir com o assunto na parte da tarde.

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, dos Projetos de Lei nºs 1.116 e 1.446/2007,
uma vez que permaneceram em ordem do dia por 6 reuniões.

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

a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, nos termos do
edital de convocação, e convocando as Deputadas e os Deputados
para a reunião ordinária das 14 horas, com a ordem do dia já
publicada.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/10/2007
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Delvito Alves, Hely Tarqüínio,
Neider Moreira, Sargento Rodrigues, Sebastião Costa e Ademir
Lucas, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também,
os Deputados Antônio Júlio e Wander Borges. 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 1.621, 1.624, 1.625 e 1.633/2007
(Deputado Gilberto Abramo); 1.618, 1.619 e 1.631/2007( Deputado
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Sebastião Costa); 1.623, 1.636 e 1.641/2007 (Deputado Delvito
Alves); 1.626, 1.632 e 1.637/2007 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva);
1.620, 1.629, 1.634 e 1.638/2007 (Deputado Hely Tarqüínio); 1.617,
1.627, 1.639 e 1.640/2007 (Deputado Sargento Rodrigues); 1.622,
1.628 e 1.635/2007 (Deputado Neider Moreira); 1.068/2007 (relator:
Deputado Gilberto Abramo, em virtude de redistribuição); 1.585/2007
(relator: 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. Os Projetos de Lei nºs 104 e 1.310/2007 são
retirados da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado
Sargento Rodrigues, aprovado pela Comissão. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela antijuridicidade, ilegalidade e
inconstitucionalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 687/2007
(relator: Deputado Hely Tarqüínio). O Projeto de Lei nº 731/2007 é
retirado da pauta, atendendo-se a requerimento da Deputada Ana
Maria Resende. Os Projetos de Lei nºs 849, 1.489 e 1.515/2007 são
retirados da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Delvito
Alves, aprovado pela Comissão. É aprovado requerimento que solicita
seja encaminhado à Mesa da Assembléia o Projeto de Lei nº
1.010/2007, para se examinar a possibilidade de sua anexação ao
Projeto de Lei nº 952/2007.Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs
1.068 e 1.560/2007, no 1º turno, deixam de ser apreciados em virtude
de prorrogação de prazo solicitada pelos respectivos relatores,
Deputados Gilberto Abramo e Sebastião Costa. Os Projetos de Lei nºs
1.422 e 1.459/2007 são retirados da pauta, atendendo-se a
requerimento do Deputado Hely Tarqüínio, aprovado pela Comissão.
Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Sebastião
Costa, que conclui pela antijuridicidade, ilegalidade e
inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 1.503/2007, no 1º turno, o
Presidente solicita vista da matéria. Após discussão e votação, são
aprovados os pareceres pela juridicidade, legalidade e
constitucionalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.524/2007 na
forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Gilberto Abramo);
1.599/2007 (relator: Deputado Delvito Alves); 1.600/2007 na forma do
Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 1.603/2007
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(relator: Deputado Delvito Alves, em virtude de redistribuição). Às
10h5min, o Presidente suspende a reunião. Às 11h31min são
reabertos os trabalhos, com a presença dos Deputados Dalmo Ribeiro
Silva, Gilberto Abramo, Delvito Alves, Hely Tarqüínio e Sebastião
Costa, membros da supracitada Comissão. Está presente também o
Deputado Antônio Júlio. Nos termos do art. 136, § 3º, do Regimento
Interno, o relator, Deputado Sebastião Costa, solicita a distribuição de
avulso do parecer sobre o Projeto de Lei nº 1.585/2007 que conclui
pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade com as Emendas de
nºs 1 a 13. São convertidos em diligência à Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão o Projeto de Lei nº 1.609/2007; à Secretaria
de Estado de Planejamento e Gestão e ao Prefeito do Município de
São Francisco o Projeto de Lei nº 1.621/2007. O Projeto de Lei nº
1.627/2007 é retirado da pauta por falta de pressupostos regimentais.
Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva emite parecer sobre o
Projeto de Lei nº 1.658/2007, no qual conclui pela constitucionalidade,
legalidade e juridicidade na forma do Substitutivo nº 1. Anunciada a
discussão, o Presidente informa que se encontram sobre a mesa três
propostas de emenda de autoria do Deputado Sargento Rodrigues.
Encerrada a discussão, o Presidente submete a votação o parecer,
salvo propostas de emenda apresentadas, que é aprovado. Em
seguida, submete a votação as propostas de emenda que são
rejeitadas. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Às 12h3min, o Presidente
suspende a reunião para que os Deputados possam participar dos
trabalhos no Plenário. Às 12h15min são reabertos os trabalhos com a
presença dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Neider Moreira,
Sebastião Costa, Gilberto Abramo, Delvito Alves, e Sebastião Costa.
Às 12h17min, o Deputado Sargento Rodrigues comparece no recinto.
Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um
por sua vez, os pareceres que concluem pela constitucionalidade,
legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei nºs 909, 1.594 e
1.618/2007 este com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Sebastião
Costa); 1.409 e 1.605/2007 (relator: Deputado Delvito Alves);
1.590/2007 (relator: Deputado Hely Tarquínio); 1.595/2007 (relator:
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Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 1.606/2007 (relator: Deputado Gilberto
Abramo, em virtude de redistribuição); 1.607 e 1.624/2007 (relator:
Deputado Gilberto Abramo); e 1.617/2007 (relator: Deputado Sargento
Rodrigues). 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
os Projetos de Lei nºs 1.589, 1.592, 1.608, 1.612, 1.622, 1.629 e
1.635/2007 e ao DER-MG os Projetos de Lei nºs 1.593 e 1.597/2007.
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, 16 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 909/2007

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela
tem por objetivo dar denominação ao trecho da Rodovia MGT-265 que
liga a BR-040 ao Município de Desterro do Melo.

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 909/2007 pretende dar denominação de

Randolpho Martins do Amaral ao trecho da Rodovia MGT-265 que liga
a BR-040 ao Município de Desterro do Melo.

A homenagem que ora se pretende fazer a Randolpho Martins do
Amaral é justa, pois esse antigo líder político atuou decisivamente
para que a estrada que faz a ligação com Desterro do Melo fosse
aberta em 1912.

Nascido nesse Município, tornou-se proprietário rural e colaborador
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permanente da Paróquia Nossa Senhora do Desterro. Suas doações
muito ajudaram os pobres e também na restauração e manutenção
dos prédios, das igrejas e capelas do Município. Presidente do
Conselho Distrital em 1894, foi nomeado Juiz de Paz em 1908. Em
1913, foi indicado um dos patronos da construção da estrada entre
Barbacena e Desterro do Melo, atuando junto ao então Governador do
Estado, Bias Fortes, para sua concretização. Seu esforço foi premiado
com a conclusão das obras da importante rodovia.

A homenagem que se pretende fazer por meio desta proposição é,
portanto, justa e oportuna.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

909/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2007.
Gustavo Valadares, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2007

ATAS
ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/10/2007

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sargento Rodrigues, Paulo Cesar e Luiz Tadeu Leite, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Domingos Sávio, Weliton Prado e Eros Biondini. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, declara
aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual
é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir a
aplicabilidade da Lei Estadual nº 16.301, de 7/8/2006, que disciplina a
criação dos cães de raças que especifica e dá outras providências. A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Ten.-
Cel. PM Robson Alves Campos Ferreira, Chefe da Seção de
Planejamento de Operações da PMMG, representando o Cel. PM
Hélio dos Santos Júnior, Comandante-Geral da Polícia Militar do
Estado; Ten.-Cel. João Batista de Sousa, Chefe da 2ª Seção do
Estado Maior do Corpo de Bombeiros, representando José Honorato
Ameno, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas
Gerais; Sras. Patrícia Prata Maluf, médica-veterinária e membro do
Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais,
representando Fernando Cruz Laender, Presidente do Conselho
Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais; Jaqueline de
Oliveira Ferraz, Delegada da Superintendência-Geral de Polícia,
representando Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia
Civil de Minas Gerais; e Maria do Carmo de Araújo Ramos, Gerente
do Centro de Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde
de Belo Horizonte, que são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Eros Biondini, 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,
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conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de outubro de 2007.
Sargento Rodrigues, Presidente - Délio Malheiros.
ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 18/10/2007

Às 9h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Ângelo e Antônio Carlos Arantes, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, dá-a por aprovada e solicita aos membros da
Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a
reunião se destina a discutir, em audiência pública, a suposta
ocorrência de invasões policiais ilícitas, conforme estudos
apresentados pelo Ouvidor da Polícia do Estado. O Presidente dá
ciência aos Deputados do relatório da visita à 16ª Delegacia Distrital
da Pampulha, realizada pela Comissão em 3/10/2007. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Paulo Vaz Alkmim,
Ouvidor da Polícia; Fernando Antônio Nogueira Galvão, Juiz do
Tribunal de Justiça Militar, e Rodrigo Filgueira de Oliveira,
Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de
Direitos Humanos - CAO-DH -, 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. Após, registra a presença do
Deputado Ademir Lucas, substituindo o Deputado Zé Maia, por
indicação da Liderança do BSD. 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 1.289/2007. Submetido a
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discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do
Projeto de Lei nº 1.486/2007. 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 Durval Ângelo (3), em que
solicita seja encaminhado à Secretaria de Defesa Social, à Defensoria
Pública e à Subsecretaria de Administração Prisional o relatório da
visita realizada pela Comissão à 16ª Delegacia Distrital da Pampulha;
seja solicitada à Superintendência Regional da Polícia Federal a
apuração de denúncia formulada pelo Sr. Fernando Machado Furtado;
e sejam realizadas visitas à Corregedoria-Geral da Secretaria de
Defesa Social, para tratar de assuntos de interesse da Comissão, e à
Superintendência Regional da Polícia Federal, para entrega de dossiê
sobre a atuação de vigilantes armados; e Padre João, em que solicita
sejam ouvidos os jovens William Prada Silvério, Joyci Mesquita Rocha
Silva e Elis Furlam, a respeito de violência que contra eles teria sido
praticada por policiais de Mariana. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2007.
Durval Ângelo, Presidente.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 25 DE OUTUBRO DE 2007

ATAS
ATA DA 101ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/10/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana e Fábio Avelar

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Registro de presença - Correspondência:
Mensagem nº 121/2007 (solicitando tramitação em regime de urgência
para o Projeto de Lei nº 1.585/2007), do Governador do Estado -
Ofício nº 11/2007 (informando a ausência do País do Vice-Governador
do Estado), do Governador do Estado - Ofícios - 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei
Complementar nºs 31 e 32/2007 - Projetos de Lei nºs 1.707 a
1.723/2007 - Projeto de Resolução nº 1.724/2007 - Requerimentos nºs
1.354 a 1.370/007 - Requerimento dos Deputados Carlos Pimenta e
Luiz Humberto Carneiro - Comunicações: Comunicações das
Comissões de Direitos Humanos, de Política Agropecuária e do
Trabalho e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Sávio Souza Cruz -
Questão de ordem - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Ruy
Muniz, João Leite, Vanderlei Miranda e André Quintão - 2ª Parte
(Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Questões de ordem
- Decisões da Presidência (2) - Palavras do Sr. Presidente -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho
de Requerimentos: Requerimento do Deputado Luiz Humberto
Carneiro; deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres
de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 122, 370, 709, 1.111, 1.129
e 1.357/2007; aprovação - Questão de ordem - Requerimento da
Deputada Elisa Costa; deferimento; discurso da Deputada Elisa Costa
- Requerimento do Deputado Adalclever Lopes; deferimento; discurso
do Deputado Getúlio Neiva - Requerimento do Deputado Paulo
Guedes; deferimento; discurso do Deputado Paulo Guedes -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Roberto
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Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Agostinho Patrús Filho - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz -
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 - Fahim Sawan - Getúlio
Neiva - Gil Pereira - 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 - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães -
Rosângela Reis -  Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza
Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Miranda -
Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado - 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 Inácio Franco, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra com alegria a presença,
em Plenário, do Deputado Gustavo Corrêa, Secretário de Esportes e
da Juventude.

Correspondência
- O Deputado Tiago Ulisses, 2º-Secretário, nas funções de 1º-

Secretário, lê a seguinte correspondência:
MENSAGEM Nº 121/2007
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Belo Horizonte, 22 de outubro de 2007.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Nos termos do art. 69 da Constituição do Estado solicito a essa

Egrégia Assembléia Legislativa que o Projeto de Lei nº 1.585/2007,
que altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida
a legislação tributária do Estado de Minas Gerais, seja apreciado em
regime de urgência.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.
- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.585/2007.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIO Nº 11/2007
Do Sr. Aécio Neves, Governador do Estado, comunicando que o

Vice-Governador do Estado, Sr. Antonio Augusto Anastasia, se
ausentará do País no período de 23/10 a 3/11/2007.

OFÍCIOS
Do Sr. Tarcísio Alberto Giboski, Presidente do Tribunal Regional do

Trabalho da Terceira Região, agradecendo voto de congratulações
formulado por esta Casa por meio do Requerimento nº 985/2007, do
Deputado Célio Moreira.

Do Sr. Simão Cirineu Dias, Secretário de Fazenda, prestando
informações relativas ao Requerimento nº 937/2007, da Comissão de
Política Agropecuária.

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, prestando
informações relativas ao Projeto de Lei nº 1.523/2007, em atenção a
pedido de diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto
de Lei nº 1.523/2007.)

Do Sr. Marcio A. de Lacerda, Secretário de Desenvolvimento
Econômico, informando da impossibilidade de comparecer à audiência
pública a ser realizada para debater a Lei Complementar Federal nº
123 e indicando o Sr. João Israel Neiva, Superintendente de Comércio
e Serviços dessa Pasta, para representá-la. (- À Comissão de
Justiça.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 990/2007, do
Deputado Weliton Prado.
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Do Sr. Murilo de Campos Valadares, Secretário de Políticas Urbanas
de Belo Horizonte, prestando informações em atenção a requerimento
do Deputado Gilberto Abramo encaminhado por meio do Ofício nº
2.033/2007/SGM.

Da Sra. Stella Taquette, Diretora de Programas e Ações Temáticas
da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência
da República, convidando para videoconferência do Interlegis, em
29/10/2007, na qual se discutirá a participação das jovens na
implementação das resoluções da II Conferência Nacional de Políticas
para as Mulheres.

Do Sr. Luís André Muniz, Superintendente de Administração,
Finanças e Gestão de Pessoas  da  Agência  Nacional de Águas -
ANA -, encaminhando cópia de termo aditivo a convênio celebrado
com o Igam. (- 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. Daniel Silva Balaban, Presidente do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE (6), comunicando a liberação
de recursos para órgãos do Estado. (- À Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.
100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. José Alberto Magno de Carvalho, Presidente do Instituto de
Pesquisas  Econômicas,  Administrativas  e Contábeis de Minas
Gerais - Ipead -, enviando informações em atenção a requerimento da
Comissão de Defesa do Consumidor encaminhado por meio do Ofício
nº 2.107/2007/SGM.

Do Sr. Osmar Miranda de Sales, Delegado Regional do Trabalho em
Minas Gerais, prestando informações em atenção a pedido de
diligência da Comissão de Justiça, relativo ao Projeto de Lei nº
1.358/2007. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.358/2007.)

Da Sra. Célia Machado G. Chaves, Presidente da Federação
Nacional dos Farmacêuticos - Fenafar -, sugerindo a realização de
audiência pública para debater sobre a campanha que visa conferir à
farmácia o “status” de estabelecimento de saúde. (- À Comissão de
Saúde.)

Do Sr. Marco Aurélio Costa, Presidente do Instituto de Estudos Pró-
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Cidadania, convidando para o Encontro do Fórum de ONGs da
RMBH, em 25/10/2007.

Do Sr. Waldir Silva Salvador de Oliveira, Presidente da Associação
dos Municípios Mineradores de Minas Gerais - Amig -,
cumprimentando este Poder pela organização de um seminário
legislativo sobre mineração, a ser realizado em 2008, e alertando para
a necessidade de que seja antecipado, pelos motivos que enumera. (-
À Comissão de Meio Ambiente.)

Dos detentos da Cadeia Pública de Raul Soares, reivindicando que
seus direitos sejam cumpridos. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 31/2007
Dá nova redação ao “caput” do art. 17 da Lei Complementar nº 64,

de 25 de março de 2002 (Regime Próprio de Previdência e
Assistência Social dos Servidores Públicos do Estado de Minas
Gerais).

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O “caput” do art. 17 da Lei Complementar nº 64, de 25 de

março de 2002 (Regime Próprio de Previdência e Assistência Social
dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais), passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 17 - À segurada gestante será concedida licença-maternidade
por cento e oitenta dias, com remuneração integral, mediante a
apresentação de atestado médico oficial.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de outubro de 2007.
Doutor Rinaldo - Ana Maria Resende - Cecília Ferramenta - Elisa

Costa - Gláucia Brandão - Maria Lúcia Mendonça - Rosângela Reis.
Justificação: Este projeto de lei tem por finalidade dar nova redação

ao “caput” do art. 17 da Lei Complementar nº 64 , de 25/3/2002
(Regime Próprio de Previdência e Assistência Social do Servidores
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Públicos do Estado de Minas Gerais). Esse dispositivo concede
licença à servidora gestante por cento e vinte dias, sem prejuízo da
remuneração. Esta proposta amplia a licença para cento e oitenta
dias.

O art. 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente, o princípio da
proteção integral, que assegura condições dignas e de liberdade, diz
que as políticas públicas devem ter referência à condição especial de
pessoas em desenvolvimento.

O estimulo à amamentação, que proporciona melhor qualidade de
vida, condições de saúde e fortalecimento de vínculo afetivo, é a base
de sustentação para um novo perfil da sociedade brasileira.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à
aprovação deste projeto, por atender plenamente os requisitos legais.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
192, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 32/2007
Assegura aos servidores públicos da administração direta,

autárquica ou fundacional, incluindo-se os funcionários das fundações
mantidas ou instituídas pelo Estado, pais de filhos portadores de
deficiência, redução de carga horária semanal.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os servidores públicos da administração d ireta, autárquica

ou fundacional, incluindo-se os funcionários das fundações mantidas
ou instituídas pelo Estado, que tenham filhos portadores de deficiência
congênita ou adquirida, terão sua carga horária semanal reduzida, nos
termos desta lei.

§ 1º - A redução de carga horária de que trata o “caput” deste artigo
será destinada a que os beneficiados possam acompanhar seus
filhos, naturais ou adotivos, em seu tratamento.

§ 2º - Se ambos os pais se enquadrarem no benefício sobre o qual
dispõe esta lei, caberá somente a um a redução da carga horária
prevista no “caput” deste artigo.

§ 3º - A redução da carga horária poderá ser consecutiva,
intercalada ou escalonada, conforme necessidade ou programa de
atendimento do filho portador de deficiência.
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Art. 2º - Para ter direito a redução da carga horária, o beneficiado
deverá encaminhar requerimento ao responsável máximo hierárquico
do órgão em que estiver lotado, munido de cópia da certidão de
nascimento ou adoção, atestado médico ou laudo atestando que o
filho é portador de deficiência, com seu grau de dependência, e um
laudo prescritivo do tratamento a que deve ser submetido o portador
de deficiência.

§ 1º - Caberá ao Departamento de Perícias Médicas da Secretaria
Estadual de Saúde, no prazo máximo de quinze dias úteis após o
recebimento do encaminhamento da solicitação do beneficiado, a
emissão do laudo conclusivo sobre o requerimento.

Art. 3º - O benefício de que trata esta lei será concedida pelo prazo
máximo de seis meses, podendo ser renovado sucessivamente por
igual período, observando-se o disposto no art. 2º e seus respectivos
parágrafos.

Art. 4.º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de outubro de 2007.
Agostinho Patrús Filho
Justificação: O projeto que ora apresentamos visa garantir a redução

da carga horária semanal aos servidores públicos da administração
direta, autárquica ou fundacional, incluindo-se os funcionários das
fundações mantidas ou instituídas pelo Estado, que possuam filhos
portadores de deficiência.

Não se trata de oferecer benefício, mas sim condições mínimas para
que os pais possam dar aos filhos o mínimo de condições de efetuar
um tratamento que se torne eficaz, pois são necessárias sessões de
fisioterapia, equoterapia, fonoaudiologia e demais tratamentos que
facilitem o dia-a-dia dos portadores de deficiência.

Além de não disponibilizarem o tempo necessário para efetuar um
tratamento digno, infelizmente nossos Municípios não oferecem meios
adequados para que os pais transportem com facilidade seus filhos
para clínicas e hospitais especializados.

Muitas vezes os pais não possuem recursos financeiros para a
contratação de profissionais ou tratamentos diferenciados, mas com a
redução da carga horária podem dar mais atenção aos filhos
portadores de deficiência.
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Os setores públicos não sofrerão prejuízo, pois são poucos os
servidores que serão beneficiados.

Esta iniciativa, portanto, virá contribuir e minimizar as dificuldades
enfrentadas pelos servidores públicos que tenham filho portador de
deficiência. Peço, portanto, o apoio dos demais pares desta Casa para
aprovação deste projeto.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Dinis Pinheiro. Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar nº
13/2007, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.707/2007
Declara de utilidade pública a Associação Mãe da Divina

Providência de Pratápolis - AMDP, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Mãe da

Divina Providência de Pratápolis - AMDP -, com sede nesse
Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de outubro de 2007.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A principal finalidade da Associação Mãe da Divina

Providência de Pratápolis - AMDP - é assistir à criança a ao
adolescente com idade de 7 a 14 anos, em situação de carência, para
que não fiquem pelas ruas da cidade. Ela desenvolve atividades
socioeducativas, que incluem, trabalhos artesanais, plantação de
hortaliças e outros.

Além disso, cumpre 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 1.708/2007
Cria espaço nas maternidades públicas reservado para o

acolhimento de recém-nascidos abandonados.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criado espaço nas maternidades públicas reservado
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para o acolhimento de recém-nascidos abandonados.
Art. 2º - Os bebês deverão permanecer no local até o

encaminhamento para adoção, em conformidade com as regras
estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente, e respeitada
a ordem da lista de espera do Cadastro de Interessados em Adoção
elaborado pelas Varas da Infância e Juventude.

Art. 3º - A mãe biológica terá o prazo de 15 (quinze) dias para
arrependimento, quando poderá ter de volta a criança, desde que
comprovada suas condições psicológicas de assumir a maternidade.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias a contar da data de sua publicação.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de outubro de 2007.
Célio Moreira
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo defender e garantir

o direito à vida dos recém-nascidos. Infelizmente, os casos de
abandono de bebês em rios, lixos ou vias públicas são cada vez mais
crescente. Não raro somos surpreendidos por notícias nefastas, nas
quais mães abandonam seus bebês em situações assustadoras. Essa
realidade mostra claramente que o esforço não deve se restringir ao
combate ao aborto. A vida está sendo cada vez mais desprezada e
banalizada. Não podemos permitir que crianças inocentes morram
desprotegidas e abandonadas nos quatro cantos do nosso Estado,
embrulhadas em sacos de lixo ou em jornais, enquanto existe uma
lista enorme de pessoas que querem adotá-las.

Certamente que a adoção não é a solução para o abandono de
recém-nascidos, mas já é um grande passo. O abandono de crianças
envolve questões muito mais abrangentes e fatores psicossociais,
econômicos, educacionais e culturais. Devemos refletir sobre o
problema da gravidez na adolescência e sobre a formação e
educação de nossos jovens. Sabe-se que muitas mães abandonam os
filhos porque não terão condições de criá-los; outras abandonam
porque não desejam a criança.

Mas é importante frisar que há quem queira adotar um recém-
nascido. Aliás, a lista de espera para adotar um recém-nascido é a
maior de todas. Então, por que não possibilitar às mães que não
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desejam a criança a oportunidade de entregá-la à adoção, já na
maternidade? As chances da criança sobreviver serão muito maiores.
O recém-nascido precisa de cuidados especiais, e o local ideal para
receber esses cuidados é na própria maternidade.

Atualmente, toda adoção passa pela Vara da Infância e Juventude.
Os interessados devem solicitar sua inscrição no Cadastro de
Interessados em Adoção e têm que passar por um processo de
habilitação, em que irão participar de um Grupo Informativo sobre a
Adoção e se submeter a um estudo social e a uma sindicância. Trata-
se de um procedimento minucioso, em que pessoas capacitadas e
treinadas irão verificar as condições do casal ou da família de poder
assumir a responsabilidade de uma adoção. Participam desse
processo a promotoria da Infância e da Juventude e o Juiz
competente.

Ocorre que a fila de espera é muito grande e demorada, pois a
maior parte dos casais prefere adotar recém-nascidos. Por isso, é
importante incentivar a entrega para adoção, e não o abandono dos
recém-nascidos.

A Declaração Universal dos Direitos da Criança, de 20/11/59,
reserva cuidados especiais para a vida do nascituro, ao dispor, no seu
Princípio IV, que "(...) a criança gozará os benefícios da previdência
social. Terá direito a crescer e criar-se com saúde; para isto, tanto à
criança como à mãe serão proporcionados cuidados e proteção
especiais, inclusive adequados cuidados pré e pós-natais. A criança
terá direito a alimentação, habitação, recreação e assistência médica
adequadas".

O Estado não pode se omitir e deixar que outras crianças passem
por situações desumanas. Portanto, consciente da importância que tal
iniciativa tem para o nascituro, submeto este projeto ao juízo desta
douta Casa Legislativa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Direitos
Humanos para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.709/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.731/2006)

Declara de utilidade pública a organização não governamental 4
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Cantos do Mundo, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a organização não

governamental 4 Cantos do Mundo, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de outubro de 2007.
Cecília Ferramenta
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e de Meio Ambiente, para deliberação, nos termos do art.
188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.710/2007
Declara de utilidade pública o Centro Polivalente de Atividades

Sociais Culturais e Ambientais - Cepasa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Polivalente de

Atividades Sociais Culturais e Ambientais - Cepasa -, com sede no
Município de Unaí.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de outubro de 2007.
Delvito Alves
Justificação: Esta iniciativa visa reconhecer o conceituado Centro

Polivalente de Atividades Sociais Culturais e Ambientais, que é,
conforme seu estatuto, uma entidade voltada para a luta pela melhoria
da qualidade de vida da população e pela proteção às famílias,
crianças e adolescentes carentes.

Ela vem desenvolvendo inúmeros programas para efetivação dos
direitos da criança e do adolescente à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização e à cultura.

Assim, este projeto tem o objetivo de reconhecer sua utilidade
pública, o que incentivará ainda mais seus Diretores e associados na
busca incansável do desenvolvimento social, cultural e educacional da
região.

Em face da relevância da entidade para o Município de Unaí,
pedimos o apoio dos nobres pares desta Casa Legislativa para
aprovação deste projeto de lei.
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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.

PROJETO DE LEI Nº 1.711/2007
Declara de utilidade pública a Comunidade de Apoio e Recuperação

de Vidas - CARV -, com sede no Município de Caetanópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Comunidade de Apoio

e Recuperação de Vidas - Carv -, com sede no Município de
Caetanópolis.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor a partir da publicação.
Sala das Reuniões, 23 de outubro de 2007.
Durval Ângelo
Justificação: Tendo em vista os relevantes serviços prestados pela

Comunidade de Apoio e Recuperação de Vidas - Carv -, com sede no
Município de Caetanópolis, e o compromisso fiel de suas finalidades
estatuárias, é que propomos declarar a entidade como de utilidade
pública estadual, uma vez que essa declaração permitirá que se torne
apta a realizar projetos maiores no desenvolvimento de suas
atividades.

Diante do importante trabalho que realiza, a instituição por certo terá
reconhecimento dos nobres colegas, que se empenharão na
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.712/2007
Proíbe a utilização do telefone celular nos espaços que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibida a utilização do telefone celular nas salas de

aula da rede pública estadual e privada de ensino.
Parágrafo único - O descumprimento do disposto no “caput” deste

artigo acarretará advertência e multa a serem definidas em
regulamento.

Art. 2º - Nas escolas referidas no art. 1 desta lei, é obrigatória a
afixação e a manutenção, em locais visíveis, de avisos, placas ou
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cartazes que informem sobre a proibição da utilização do telefone
celular e as sanções às quais está sujeito o infrator.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados da data de sua publicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de outubro de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: Tanto o soar da campainha de um telefone celular

quanto a conversa ao telefone nos ambientes mencionados
comprometem, de forma inequívoca, a participação e o
aproveitamento dos alunos na sala de aula. A iniciativa busca exigir
maior civilidade e respeito no interior dos ambientes que menciona.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação
para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.713/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunidade Vida - ACV -,

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

Comunidade Vida - ACV -, com sede no Município de Uberlândia.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de outubro de 2007.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: A Associação Comunidade Vida é entidade filantrópica,

sem fins lucrativos, que não fomenta atividade econômica. Tem por
escopo prestar serviços gratuitos de atenção à necessidade básica
das pessoas carentes, visando, principalmente, à proteção da família,
da gestante, da criança, do adolescente e do idoso.

Para atender suas finalidades, desenvolve estratégias e ações
comprometidas com o amparo da criança e do adolescente menos
favorecidos, promove a habilitação e a reabilitação de pessoas
portadoras de deficiência e a integração de seus beneficiários no
mercado de trabalho. Em decorrência disso, combate a pobreza por
meio de ações educacionais, profissionalizantes, recreativas e de
assistência médica.
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Diante dessas considerações, esperamos contar com o apoio dos
nobre pares à aprovação deste projeto de lei, que pretende declará-la
de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.714/2007
Declara de utilidade pública a entidade denominada Terra Fértil, com

sede no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade denominada

Terra Fértil, com sede no Município de Uberlândia.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de outubro de 2007.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: A entidade denominada Terra Fértil é pessoa jurídica

de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como Organização
da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip -, que tem por
finalidade a realização de ações relacionadas às necessidades
básicas das pessoas menos favorecidas nas áreas de assistência
social, cultura, educação e saúde, além de conservação do meio
ambiente e do patrimônio histórico e artístico da região em que atua.

Para a efetivação de seus objetivos, promove o voluntariado e
sistemas alternativos de produção, comércio e emprego que possam
gerar desenvolvimento social e econômico e, em conseqüência,
minimizar a pobreza. Além disso, a entidade faz estudos e pesquisas
de tecnologias alternativas e divulga informações e conhecimentos
técnicos e científicos sobre as atividades a que se propõe.

Considerando-se a relevância do trabalho desenvolvido pela referida
instituição, 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.

PROJETO DE LEI Nº 1.715/2007
Declara de utilidade pública a Associação Assistencial Vida e
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Esperança - AVE -, com sede no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Assistencial Vida e Esperança - AVE -, com sede no Município de
Uberlândia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de outubro de 2007.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: A Associação Assistencial Vida e Esperança cultua

valores éticos e de enaltecimento da paz, da cidadania e dos direitos
humanos no Município de Uberlândia, fazendo com que suas
publicações comprovem tal diretriz.

No campo assistencial, presta serviços de saúde a pessoas
carentes, aos portadores de necessidades especiais, bem como à
criança, ao adolescente e à família; mantém creches e locais
destinados a abrigar dependentes químicos, que promovem sua
recuperação; implementa programas de segurança alimentar e de
apoio à aquisição de moradia; oferece assessoria jurídica gratuita a
todos os que a ela recorrem.

Por esse trabalho de grande importância social, esperamos a
anuência dos nobres colegas ao título declaratório que lhe está sendo
outorgado.

- 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 1.716/2007
Dispõe sobre a prática de educação física nas escolas públicas e

privadas do Sistema Estadual de Educação.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A educação física integra a proposta pedagógica das

escolas públicas e privadas do Sistema Estadual de Educação e é
componente obrigatório de todas as séries ou anos dos ciclos da
educação básica.

Art. 2º - A educação física será ministrada em cada um dos turnos
de funcionamento da escola com carga horária mínima de duas aulas
semanais.
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Parágrafo único - É facultada a oferta da disciplina nos contraturnos
de matrícula dos alunos, desde que assegurada a sua freqüência
pelos estabelecimentos de ensino.

Art. 3º - São reservados ao detentor de diploma de curso superior de
graduação em educação física, na modalidade de licenciatura plena, o
exercício da docência e a orientação prática da disciplina de que trata
esta lei na rede pública e privada, em todos os níveis e modalidades
da educação básica.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Fica revogada a Lei nº 15.030, de 20 de janeiro de 2004.
Sala das Reuniões, 23 de outubro de 2007.
Gláucia Brandão
Justificação: O projeto de lei em pauta tem como escopo atualizar a

legislação estadual que dispõe sobre a educação física no Sistema
Estadual de Educação, com relação ao disposto na Lei Federal nº
10.793, de 2003, que altera a LDB, bem como promover adequações
diversas em seu conteúdo.

A primeira dessas modificações consiste em estender a abrangência
da norma à rede privada de educação básica, que se subordina às
normas válidas para o Sistema Estadual de Educação. A segunda visa
a reparar um equívoco na elaboração da Lei nº 15.030, de 2004,
reafirmando a atribuição da atividade docente na área de educação
física ao detentor de diploma de curso superior de graduação, na
modalidade de licenciatura plena, conforme determina a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu art. 62. A atividade
em sala de aula em nada se relaciona com os ditames da Lei Federal
nº 9.696, de 1998, que estabelece normas para os profissionais de
educação física e sua vinculação aos conselhos regionais afetos a
essa área, a exemplo das normas que regulamentam as diversas
profissões. Os professores de quaisquer áreas do conhecimento não
estão obrigados a se vincularem aos conselhos profissionais para
exercerem sua atividade em sala de aula, pois sua atuação é regida
pelos órgãos de educação.

Por fim, promovemos a supressão dos art. 3º e 4º da referida Lei nº
15.030, que possibilitam a contratação de professores sem a devida
habilitação, o que fere frontalmente o art. 62 da LDB, já mencionado.
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Pelas razões expostas, solicitamos o apoio dos nobres pares à
aprovação da proposição apresentada.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação
para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.717/2007
Declara de utilidade pública o Invejada Campestre Clube, com sede

no Município de Mutum.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Invejada Campestre

Clube, com sede no Município de Mutum.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de outubro de 2007.
Elisa Costa
Justificação: O Invejada Campestre Clube é entidade de direito

privado, sem fins lucrativos, que tem como finalidade proporcionar a
seus associados e familiares lazer e descanso, além de incentivá-los à
prática de esportes e à conservação da saúde.

Para atingir esses objetivos, oferece-lhes atividades culturais e
desportivas, proporcionando a todos um convívio social harmônico.
Além disso, desenvolve ações voltadas para a proteção da saúde da
família, das crianças e dos idosos e a preservação do meio ambiente.

Considerando-se a relevância do trabalho desenvolvido pelo Clube
para a comunidade de Mutum, esperamos 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 Educação, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.718/2007
Altera a Lei nº 14.171, de 15 de janeiro de 2002, que cria o Instituto

de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Acrescente-se inciso e dê-se nova redação ao parágrafo

único do art. 2º da Lei nº 14.171, de 15 de janeiro de 2002.
“Art. 2º - (....)
III - os Municípios integrantes da Mesorregião do Vale do Rio Doce;
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Parágrafo único - O disposto nos incisos I, II e III será apurado de
acordo com o mapa elaborado pelo Instituto de Geociências Aplicado -
IGA -, da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia.”.

Sala das Reuniões, 23 de outubro de 2007.
Elisa Costa
Justificação: Atendendo à demanda da Associação dos Municípios

do Médio Rio Doce - Ardoce -, apresento este projeto de lei, que
propõe a inclusão de todos os Municípios pertencentes à mesorregião
do Vale do Rio Doce na área de abrangência do Idene, por guardarem
as mesmas características socioeconômicas e pela necessidade de
políticas públicas que visem à superação das desigualdades
regionais, objetivo primeiro do Idene.

Essa região foi submetida a uma exploração econômica predatória
nas décadas de 40 e 50, que deixou como herança o
desaparecimento das florestas, o esgotamento dos solos e das
riquezas naturais, com a conseqüente fuga de capital e fim de
atividades produtivas, involução da capacidade de geração de renda e
desaparecimento acelerado da ocupação produtiva e do emprego - o
que justifica um tratamento diferenciado a ser dispensado a essa
região pelas políticas públicas estaduais.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.719/2007
Dispõe sobre a política estadual de revitalização do desenvolvimento

sustentável da região Vale do Rio Doce.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A política de revitalização do desenvolvimento sustentável

da região Vale do Rio Doce, segundo os programas de apoio e
desenvolvimento das pequenas e microempresas, de
desenvolvimento do agronegócio e da agricultura familiar e de atração
e promoção industrial, será empreendida com a observância das
seguintes diretrizes:

I - incentivar a industrialização da região, mediante o aproveitamento
de sua vocação agropecuária e mineral, visando ao desenvolvimento
econômico e social;
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II - incentivar pesquisa na área de tecnologia mineral, de
desenvolvimento de processos produtivos ou de implantação,
reativação, expansão ou modernização de unidade produtiva;

III - incentivar projeto de investimentos relativo à implantação,
expansão, modernização ou reativação de empreendimento
paralisado;

IV - incentivar pesquisa tecnológica e construção de experiências de
produção agrícola diversificada, não agressivas ao meio ambiente, e
sustentável;

V - incorporar à região processo produtivo do álcool combustível e
do biodiesel, por meio do incentivo à formação de cooperativas de
pequenos produtores para produção de matéria prima e implantação
de microdestilarias;

VI - apoiar a implantação de Campus Universitário Público e Centro
de Formação Tecnológica com o objetivo de formação da mão-de-
obra local;

VII - adotar política fiscal e creditícia diferenciada, observadas as
disposições da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

VIII - oferecer suporte financeiro, na forma da Lei nº 15.981, de 16
de janeiro de 2006, garantindo-se às empresas localizadas no Vale do
Rio Doce um fator de reajuste do índice de preços ou da taxa
financeira de no máximo, 80% (oitenta por cento) do menor índice ou
taxa adotado em outras regiões do Estado;

IX – dar assessoria técnica aos Municípios para captação de
investimentos produtivos, com observância da política de
industrialização do Estado e da legislação reguladora do meio
ambiente;

X - fomentar e revitalizar o transporte ferroviário e recuperar
estradas vicinais como forma de oferecer condições competitivas ao
escoamento de produtos regionais e desenvolvimento do potencial
turístico;

XI - divulgar os projetos que possam ser implantados em parceria
com a iniciativa privada, a fim de que os interessados deles
participem;

XII - participar representantes do Poder Legislativo e da sociedade
civil organizada em todas as fases de elaboração dos programas da
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política de revitalização do desenvolvimento.
Art. 2º - A política de revitalização da região Vale do Rio Doce será

articulada com as demais políticas públicas, considerando-se o perfil
econômico da região, a necessidade de redução do intenso fluxo
migratório, de formação de mão-de-obra e de recuperação do solo
degradado, integrando-se especialmente à política de revitalização da
Bacia Hidrográfica do Rio Doce.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de outubro de 2007.
Elisa Costa
Justificação: 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. 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
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 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. Na década de 60, ocorreu a inversão do processo,
com a fuga do capital, 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 processo de
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ocupação.
Podemos afirmar, sem exagero, que existe uma situação de

exclusão e incluir a região é fornecer-lhe meios exógenos que
induzam a uma reversão da linha de tendência historicamente
dominante desde 1960. 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 de contínua
involução.

No entanto, a região do Vale do Rio Doce tem sido sistematicamente
excluída das políticas públicas voltadas para o enfrentamento das
desigualdades regionais, a exemplo da constituição do Idene - quando
ela não foi incorporada, apesar de a maioria dos seus Municípios
apresentarem IDH abaixo da média do Estado - assim como da
legislação estadual de fomento industrial.

Dessa forma, proponho a instituição desta política de revitalização
do desenvolvimento de forma sustentável do Vale do Rio Doce, como
forma de resgatar o passivo social deixado pelo próprio processo de
ocupação e exploração a que foi submetida.

Essa proposta encontra respaldo na Constituição Estadual, que
estabelece, nos incisos II e III do art. 41, que o Estado articulará
regionalmente sua ação administrativa com o objetivo de “contribuir
para a redução das desigualdades regionais, mediante execução
articulada de planos, programas e projetos regionais e setoriais
dirigidos ao desenvolvimento global das coletividades do mesmo
complexo geoeconômico e social” e “assistir os Municípios de
escassas condições de propulsão socioeconômica, situados na
região, para que se integrem no processo de desenvolvimento”.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Turismo e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.720/2007
Dispõe sobre a identificação de usuário em estabelecimento de

acesso público a internet.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os estabelecimentos privados que oferecem serviço de
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acesso público a internet deverão manter, pelo prazo de dois anos,
cadastro de todos os usuários, onde deverá constar o nome e o
número da identidade do usuário, o Protocolo Internet - IP - do
computador utilizado, a data e o período de utilização.

Art. 2º - O proprietário do estabelecimento que comprovadamente
descumprir o disposto no “caput” do art. 1º terá cassado o alvará de
funcionamento dessa modalidade comercial.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de outubro de 2007.
Elisa Costa
Justificação: Nos últimos anos, temos acompanhado o crescimento

exponencial dos estabelecimentos comerciais que disponibilizam o
acesso público a internet. Esse fato se reveste de um caráter positivo,
por facilitar a inclusão digital de milhares de cidadãos que não
dispõem de acesso próprio a esse importante meio de comunicação e
informação dos dias atuais.

Mas, se por um lado, esses estabelecimentos têm cumprido um
importante papel na democratização da inclusão digital, por outro têm
sido usados com frequência para realização de atividades ilegais
através da internet, por permitirem o acesso público não identificado à
rede mundial de computadores.

Com a obrigatoriedade de identificação de cada terminal de
computador através do registro do Protocolo Internet - IP -, hoje é
possível identificar o computador que tenha sido utilizado para prática
de atividade ilegal; mas o acesso público sem identificação do usuário
dificulta a identificação dos autores dos chamados “cibercrimes”.

Com o objetivo de contribuir para a investigação e controle desse
tipo de crime é que propomos a instituição de cadastro com nome,
número da identidade e período de utilização por cada usuário e a
identificação do computador usado.

- 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 1.721/2007
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente e

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

Beneficente e Promocional El Shaday, com sede no Município de
Eugenópolis.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de outubro de 2007.
Alberto Pinto Coelho
Justificação: A Associação Beneficente e Promocional El Shaday,

sem fins lucrativos, tem como finalidade praticar a filantropia e
amparar a população de baixa renda da região, assistindo
efetivamente os mais necessitados com relação à saúde, educação,
recreação e formação profissionalizante. Atua junto às crianças e
jovens, provocando mudanças de comportamento, atitude e valores,
visando à prevenção da marginalidade e de crimes.

Ademais, promove serviços de radiodifusão em prol da comunidade
assistida, colaborando com as obras de assistência preventiva,
terapêutica e educacional desenvolvidas no Município de Eugenópolis.

Considerando-se a relevância do trabalho realizado pela entidade,
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.

PROJETO DE LEI Nº 1.722/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.286/2003)

Declara de utilidade pública a Oficina de Teatro Entre & Vista, com
sede no Município de Tiradentes.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º- Fica declarada de utilidade pública a Oficina de Teatro Entre

& Vista, com sede no Município de Tiradentes.
Art. 2º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de outubro de 2007.
Alberto Pinto Coelho
Justificação: A Oficina de Teatro Entre & Vista é sociedade sem fins

lucrativos, e suas principais finalidades estatutárias são organizar e
promover oficinas de formação de atores e difundir a cultura teatral,
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tornando-a mais acessível à população, incentivando a participação e
a conscientização da comunidade acerca de manifestações culturais
diversas, contribuindo, destarte, para o desenvolvimento sócio-cultural
principalmente de crianças e jovens, que, por meio da expressão
corporal, linguagem, música, dança e representação, podem
distanciar-se das drogas e da violência.

Além de merecer o título declaratório pelos relevantes serviços
prestados, a entidade torna-se apta a recebê-lo por preencher os
requisitos legais para tanto, razão pela qual conto com a anuência dos
nobres pares para a 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 N° 1.723/2007
Estabelece a Política Estadual Habitacional de Interesse Social.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° - Fica instituída a Política Estadual de Ha bitação de Interesse
Social, que será executada com a observância das seguintes
diretrizes:

I - promover a sustentabilidade ambiental, a cidadania e a inclusão
social;

II - reduzir a irregularidade das moradias de interesse social;
III - garantir a habitabilidade dos lotes e edificações de interesse

social;
IV - garantir a segurança e adequada qualidade de vida da

população de baixa renda;
V - promover a adequada construção dos espaços públicos e

institucionais;
VI - incentivar a apropriação dos espaços públicos pela população

beneficiada;
VII - garantir a participação dos beneficiários;
VIII - reduzir o custo de produção das moradias de interesse social,

sem prejuízo à sua qualidade;
IX - promover parcerias com instituições acadêmicas, pessoas
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jurídicas de direito público ou privado;
X - incentivar a criação de sistemas municipais de habitação de

interesse social;
XI - fornecer o apoio técnico, jurídico e financeiro aos Municípios,

para implementação de sistemas e programas de habitação de
interesse social, com estratégias democráticas e inclusivas de gestão
urbana.

Parágrafo único - Os programas governamentais de habitação de
interesse social serão executados por meio de ações integradas de
produção de lotes e moradias, articulados viária, sanitária e
socialmente à cidade, e de mobilização e participação dos
beneficiários e promoção de seu desenvolvimento socioeconômico.

Art. 2° - Para os fins previstos nesta lei, entende -se por:
I - ampliação em unidade habitacional: o aumento da área

construída da habitação;
II - articulação viária de lote ou parcelamento: existência de acesso

por via pública e de transporte público;
III - articulação sanitária de lote ou parcelamento: atendimento por

rede pública de abastecimento de água, de drenagem pluvial, de
esgotamento sanitário e sistema de tratamento de esgotos, de coleta
de lixo e de disposição final de resíduos ambientalmente correta;

IV - articulação social de lote ou parcelamento: atendimento por
escola, unidade de saúde, área de lazer e rede de iluminação
públicos, além de fornecimento de energia elétrica;

V - conjunto habitacional: o parcelamento regular, viária, sanitária e
socialmente articulado, dotado de edificações de habitações de
interesse social;

VI - família de baixa renda: o conjunto de pessoas ligadas por laços
de parentesco, dependência doméstica ou normas de convivência,
que morem no mesmo domicílio e aufiram renda mensal até 5 (cinco)
salários mínimos;

VII - lote dotado de habitabilidade: lote que, em condições normais,
propicia segurança física, conforto, higiene dos moradores, dotado de
articulação viária, sanitária e social à cidade;

VIII - ocupação desconforme: a edificação construída em desacordo
com as normas edilícias vigentes na época de sua construção;



1145

IX - parcelamento clandestino: loteamento ou desmembramento
implantado ou comercializado sem aprovação da municipalidade;

X - parcelamento de interesse social: loteamento ou
desmembramento edificado com habitações de interesse social,
dotado de infra- estrutura, articulação viária e saneamento básico;

XI - parcelamento irregular:
a) loteamento ou desmembramento aprovado pela municipalidade,

mas não registrado no Cartório de Registro de Imóveis da comarca no
tempo previsto pela legislação;

b) loteamento ou desmembramento aprovado pela municipalidade,
registrado no Cartório de Registro de Imóveis da comarca no tempo
previsto pela legislação e não executado no prazo legal;

c) loteamento ou desmembramento aprovado pela municipalidade,
registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca no tempo
previsto pela legislação e executado em desacordo com o projeto
aprovado e registrado;

d) loteamento ou desmembramento não articulado viário, sanitária
ou socialmente à cidade;

e) o desmembramento não aprovado, mesmo que localizado em
loteamento aprovado;

f) o desmembramento aprovado e não registrado, mesmo que
localizado em loteamento aprovado.

XII - reforma ou melhoria em unidade habitacional: obra de conserto,
correção, recuperação ou aperfeiçoamento de edificação;

XIII - regularização fundiária de vilas e assentamentos informais: o
conjunto de ações que visa conceder o domínio legal do terreno ao
ocupante;

XIV - regularização urbanística de vilas e assentamentos informais: o
conjunto de ações que visa adequar a vila ou o assentamento informal
às normas urbanísticas e ambientais pertinentes;

XV - unidade habitacional: a moradia unifamiliar composta por uma
edificação ou reunidas em edifícios multifamiliares;

XVI - unidade habitacional rural: a moradia unifamiliar edificada na
zona rural do Município;

XVII - unidade habitacional urbana: a moradia unifamiliar edificada
em área inserida no perímetro urbano do Município;
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XVIII - vila, assentamento informal ou subnormal: a ocupação
espontânea e desordenada, caracterizada pela implantação sem
posse da terra ou título de propriedade, independentemente dos
materiais utilizados em sua construção;

XIX - programa habitacional integrado: o programa que abrange a
implantação coordenada dos projetos que visam à produção de
loteamentos, de conjuntos habitacionais, a regularização de vila,
assentamento informal e subnormal, compreendendo a recuperação
de áreas ambientalmente degradadas, incentivando o
desenvolvimento socioeconômico da população e assegurando a
efetiva mobilização e participação da comunidade na concepção e
implantação dos projetos.

CAPÍTULO II
DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE

SOCIAL
Art. 3º - Os programas governamentais de habitação de interesse

social constituir-se-ão por quaisquer das atividades relacionadas:
I - construção de unidades habitacionais em área urbana ou rural;
II - execução de reformas, melhorias ou ampliações em unidades

habitacionais existentes;
III - doação de materiais de construção para realização de reformas,

melhorias ou ampliações em unidades habitacionais existentes;
IV - produção de parcelamentos de interesse social;
V - execução de conjuntos habitacionais;
VI - promoção da regularização urbanística de loteamentos

irregulares ou clandestinos;
VII - promoção da regularização urbanística e fundiária de vilas,

assentamentos informais ou subnormais.
Art. 4º - Os programas habitacionais de interesse social beneficiarão

as famílias de baixa renda.
Art. 5º - Os programas estaduais de habitação de interesse social

estabelecerão condições e propiciarão meios para a sua execução,
seja:

I - por iniciativa do órgão estadual competente;
II - em parceria com a União ou com os Municípios;
III - em parceria com associações e cooperativas autogestionárias
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para a produção social de moradia;
IV - em parcerias com a iniciativa privada.

Seção I
Dos Programas de Construção, Reforma e Melhoria das Unidades

Habitacionais de Interesse Social
Art. 6º - Os programas estaduais de construção, reforma e melhoria

de unidades habitacionais de interesse social terão como diretrizes:
I - compatibilizar a ação do Estado com a dos órgãos da

administração pública federal ou municipal;
II - fornecer assistência técnica gratuita às famílias de baixa renda

na construção, na reforma ou na melhoria de suas moradias;
III - pesquisar e selecionar as tipologias edilícias e materiais

ambiental e regionalmente adequados;
IV - celebrar convênios com as pessoas jurídicas de direito público

ou privado para a prestação de assistência técnica na elaboração dos
projetos e no acompanhamento da execução;

V - incentivar e apoiar a participação da comunidade;
VI - privilegiar a utilização de energia solar nas habitações.
Art. 7º - Os programas de construção, reforma, melhoria ou

ampliação das unidades de habitação de interesse social condicionar-
se-ão à utilização de lotes dotados de habitabilidade.

Seção II
Dos Programas de Produção de Parcelamentos de Interesse Social e

Conjuntos Habitacionais
Art. 8º - Os programas estaduais de construção de parcelamentos

ou conjuntos habitacionais de interesse social consistirão em
programa habitacional integrado e atenderão às seguintes diretrizes:

I - executar parcelamentos ou conjuntos habitacionais dotados de
infra-estrutura, articulação viária e sanitária;

II - empregar, preferencialmente, sistemas de energia solar nas
edificações;

III - executar, preferencialmente, parcelamentos e conjuntos
habitacionais de pequenas dimensões;

IV - preservar e implantar áreas vegetadas e executar arborização
viária, visando à manutenção e à melhoria da qualidade do ar e das
condições climáticas locais.
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Art. 9º - Após a execução de projeto de parcelamento ou de conjunto
habitacional de interesse social, executar-se-á o acompanhamento
social, educacional e ambiental junto aos moradores.

Seção III
Dos Programas de Regularização Urbanística e Ambiental de

Parcelamentos Irregulares e Clandestinos e da Ocupação
Desconforme de Interesse Social

Art. 10 - Os programas estaduais de regularização urbanística de
parcelamentos irregulares e clandestinos e da ocupação desconforme
terão como diretriz a elaboração do planejamento integrado das
intervenções, consolidado como um programa habitacional integrado.

Parágrafo único - Os programas habitacionais integrados serão
baseados em cadastros sócio-econômicos e físico-ambientais e em
diagnósticos sócio-econômicos e físico-ambientais atualizados,
contendo as propostas de intervenção e de ação urbanísticas, sociais
e de monitoramento.

Art. 11 - O Estado fornecerá, para implementação deste programa,
apoio técnico, jurídico e financeiro aos Municípios, visando a:

I - promover a participação popular efetiva em todas as etapas dos
processos de regularização;

II - conciliar a habitabilidade com a proteção e a recuperação
ambientais;

III - promover o reassentamento de pessoas que habitem em área
de risco, de insalubridade ou de dano ambiental, preferencialmente
em áreas próximas ao local de origem;

IV - executar os cadastros municipais para identificação e
mapeamento das irregularidades;

V - formar parcerias para prestação de apoio técnico, jurídico e
social nas ações de regularização urbanísticas;

VI - divulgar as fontes de recursos existentes e a rede de assistência
técnica.

Seção IV
Dos Programas de Regularização Urbanísticas e Fundiária de Vilas e

Assentamentos Informais
Art. 12 - Os programas de regularização urbanística e fundiária de

vilas e assentamentos informais atenderão às seguintes diretrizes:
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I - integrar a área irregularmente ocupada à estrutura urbana legal e
suas populações à estrutura social e urbana;

II - executar a regularização urbanística anteriormente à
regularização fundiária;

III - promover o cooperativismo e a capacitação profissional dos
beneficiários, além de assistência técnica destinada a elaboração de
projetos e a captação de recursos para associações comunitárias;

IV - promover a participação popular efetiva em todas as etapas dos
processos de regularização;

V - resgatar e promover a capacidade econômica das famílias
beneficiadas, por meio da ação integrada a políticas de geração e
distribuição de renda;

VI - garantir a permanência das famílias beneficiadas no imóvel
regularizado, independentemente da valorização fundiária pós-
intervenção;

VII - conciliar a habitabilidade com a proteção e a recuperação
ambientais;

VIII - promover o reassentamento de pessoas que habitem em área
de risco, de insalubridade ou de dano ambiental, preferencialmente
em áreas próximas ao local de origem;

IX - incentivar parcerias com a sociedade civil.
Art. 13 - O Estado fornecerá apoio técnico, jurídico ou financeiro aos

Municípios, destinado a:
I - desenvolver ações de regularização urbanística e fundiária;
II - implantar e aperfeiçoar os programas municipais de

regularização urbanística e fundiária;
III - executar cadastros municipais de identificação e mapeamento

das irregularidades urbanas;
IV - captar e difundir os recursos disponibilizados pelo governo

federal, iniciativa privada e agências internacionais de financiamento.
CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 14 - Os programas e ações relativos à Política Estadual de

Habitação submeter-se-ão à avaliação e ao monitoramento periódicos,
objetivando seu constante aperfeiçoamento.

Art. 15 - Na construção de habitação urbana ou rural, com recursos
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do Fundo Estadual de Habitação, utilizar-se-á, preferencialmente, a
energia solar na implantação de sistema para aquecimento.

Art. 16 - Os apartamentos localizados no andar térreo de edifício
residencial multifamiliar construídos pelo Estado, por meio de
programa habitacional, serão, preferencialmente, destinados a
pessoas idosas ou portadoras de deficiência que lhes dificulte a
locomoção, desde que estejam regularmente inscritas e preencham as
demais condições estabelecidas no programa.

§ 1º - O disposto no “caput” aplica-se aos mutuários que comprovem
ter sob sua guarda pessoa nas condições descritas.

§ 2º - Para efeitos desta lei, considera-se pessoa idosa aquela que
tenha mais de sessenta e cinco anos de idade.

Art. 17 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 23 de outubro de 2007.
Wander Borges
Justificação: A moradia de baixa renda é, indiscutivelmente, um dos

maiores problemas do Brasil. A Constituição Federal, no seu art. 6º,
reconhece o direito à moradia adequada como um direito social.
Entretanto, para o cumprimento desse artigo, exige-se o
enfrentamento do déficit habitacional por meio de políticas de
habitação de interesse social que visem à universalização do acesso à
moradia digna, segura e salubre.

A produção de novas unidades habitacionais de interesse social,
urbanas ou rurais, deverá considerar que a função “habitação” não se
limita à simples edificação, mas incorpora o atendimento por infra-
estrutura e serviços urbanos, devendo, ainda, considerar valores
sociais de adequação cultural e valores bioclimáticos de conforto
ambiental.

A regularização urbanística, ambiental e fundiária dos loteamentos
irregulares ou clandestinos é fator fundamental para a melhoria das
condições de vida da população carente que habita as regiões de
periferia. A aludida regularização decorre dos conceitos de função
social da propriedade e da cidade, bem como do reconhecimento dos
direitos dos moradores à propriedade legítima dos terrenos em que
vivem e onde investem trabalho, esforço e tempo. O Estatuto da
Cidade define a regularização fundiária como uma diretriz vinculante
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da política urbana, assegurando o direito dos habitantes de
assentamentos informais à moradia e à cidade.

As ações relativas à regularização fundiária integram a política
habitacional e não podem ser dissociadas das demais políticas
públicas, diretrizes de planejamento e estratégias de gestão urbana,
articulando-se com as políticas de desenvolvimento urbano,
ambiental, social e econômico. O acesso à segurança da moradia é
essencial para a implantação de outras políticas sociais voltadas para
a proteção, educação e saúde da infância e da adolescência, ditadas
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e para a proteção e a
saúde dos maiores de 65 anos, conforme a Política Nacional do Idoso.

A Constituição Federal, em seu art. 23, inciso IX, define que os
programas habitacionais para atendimento à população de baixa
renda são da competência comum dos três entes federados. Os
projetos voltados para a habitação de interesse social devem ser
implementados em um contexto amplo de políticas públicas das três
esferas de governo, com ênfase na produção de opções de moradia,
no manejo do uso e ocupação do solo, na promoção da qualidade de
vida da população carente e no desenvolvimento sustentável, sempre
nos termos do Estatuto da Cidade, visando a interromper o ciclo
perverso que tem resultado na informalidade da produção irregular do
espaço urbano.

A competência dos Municípios, por determinação constitucional,
concentra-se na promoção do adequado ordenamento territorial,
mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da
ocupação do solo urbano. Esta atribuição indica que os Municípios
são os principais responsáveis pela formulação e implementação dos
programas de regularização urbanística e fundiária de vilas e
assentamentos informais, com a finalidade de promover a integração
desses assentamentos e de seus moradores à cidade formal. O papel
do Estado é, principalmente, direcionar, apoiar, complementar ou
suplementar a ação dos governos municipais.

É de fundamental importância, portanto, a instituição de uma Política
Estadual de Habitação de Interesse Social. Para a sua
implementação, torna-se necessária a articulação de ações em torno
de planos integrados intra e inter-institucionalmente, levando-se em
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conta a distribuição de competências jurídico-políticas estabelecidas
pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Cidade, de acordo com a
ordem jurídica vigente e com os processos sócio-políticos brasileiros.

Devemos destacar a necessidade de articulação da Política Estadual
de Habitação de Interesse Social com as demais Políticas Públicas,
para a sua efetividade e para correção dos rumos do desenvolvimento
urbano no sentido da sustentabilidade, de forma a interromper o ciclo
de produção de assentamentos precários nas cidades.

Finalmente, recomenda-se fortemente a adoção de técnicas e
materiais da arquitetura bioclimática nos projetos de moradias de
interesse social. As tecnologias da arquitetura bioclimática, de alta
eficiência energética, reduzem a degradação ambiental, utilizando as
condições naturais do lugar (clima, sol, vento, vegetação e topografia)
e criando condições de conforto físico e mental dentro do espaço
físico das habitações. Esta tecnologia é, portanto, especialmente
apropriada para utilização em edificações de baixo custo.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Assuntos
Municipais e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do
art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1.724/2007
Aprova, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da

Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas que
especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica aprovada, de conformidade com o disposto no art. 62,

XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas
especificadas no Anexo desta resolução, observada a enumeração
dos respectivos beneficiários.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
* -  A tabela referente ao Anexo (a que se refere o art. 1º da

Resolução nº ..., de ... de ... de 2007) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 25.10.2007.

Sala das Reuniões, 23 de outubro de 2007.
Comissão de Política Agropecuária
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política

Agropecuária e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos
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do art. 195, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
REQUERIMENTOS

Nº 1.354/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a Rede Globo de
Televisão por ter recebido cinco indicações para o Emmy
Internacional. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 1.355/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. José
Aparecido de Oliveira, ex-Ministro da Cultura e ex-Deputado Federal,
ocorrido em 19/10/2007, nesta Capital. (- À Comissão de
Administração Pública.)

Nº 1.356/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Planar S.A. Engenharia e
Equipamentos por seus 50 anos de funcionamento.

Nº 1.357/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado apelo ao Governador do Estado a fim de que realize
gestões com vistas à instalação de um consulado dos Estados Unidos
nesta Capital. (- Distribuídos à Comissão de Turismo.)

Nº 1.358/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Copasa-MG pelo
recebimento do prêmio Melhores do Dinheiro 2007. (- À Comissão de
Administração Pública.)

Nº 1.359/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Fhemig por seus 30 anos de
criação. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 1.360/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Cenibra - Celulose Nipo-
Brasileira S.A. por sua indicação para o recebimento do Troféu
Notáveis. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 1.361/2007, do Deputado Padre João, em que pede seja
solicitada ao Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - Iter -
cópia dos processos que menciona, referentes ao arrendamento de
terras públicas no Município de Rio Pardo de Minas. (- À Mesa da
Assembléia.)

Nº 1.362/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Superintendente Regional da Polícia Federal
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com vistas à apuração de denúncia formulada pelo Sr. Fernando
Machado Furtado. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.363/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhada à 13ª Promotoria de Justiça do Ministério Público e
ao Corregedor da Polícia Militar cópia dos exames médicos que
comprovariam lesões provocadas por agressões que teriam sido
praticadas por policiais militares, no interior de loja da empresa Ponto
Frio, em junho de 2007, contra a Sra Regina Célia Abade.

Nº 1.364/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Secretário de Defesa Social, ao Defensor
Público Geral e ao Subsecretário de Administração Prisional para que
tomem as providências cabíveis com relação aos fatos constantes no
relatório referente à visita dessa Comissão à 16ª Delegacia Distrital da
Pampulha, nesta Capital.

Nº 1.365/2007, da Comissão de Educação, em que solicita seja
formulado apelo ao Ministro da Educação com vistas a que seja criada
a Universidade Federal do Norte de Minas.

Nº 1.366/2007, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulada manifestação de aplauso aos policiais civis que
menciona pela participação em operação, realizada em 16/10/2007,
que levou à prisão do Sarg. PM Nilson José da Silva Ribeiro e de mais
quatro pessoas, por tráfico de drogas.

Nº 1.367/2007, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulada manifestação de aplauso aos policiais militares que
menciona pela participação em operação, realizada em 14/10/2007,
que levou à prisão de Roberto Junio Bertoldo, apontado como líder
dos criminosos envolvidos em chacina ocorrida em Ribeirão das
Neves, em 8/9/2007.

Nº 1.368/2007, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulada manifestação de aplauso aos policiais militares que
menciona pela participação em operação, realizada em 15/10/2007,
que levou à prisão de Antônio Marcos Martins de Jesus, por tráfico de
drogas.

Nº 1.369/2007, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulada manifestação de aplauso aos policiais militares que
menciona pela participação em operação, realizada em 15/10/2007,
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que levou à prisão de quatro homens e à apreensão de uma menor de
17 anos, acusados de integrarem uma quadrilha que praticava roubo
de cargas e tráfico de drogas no Bairro Tupi.

Nº 1.370/2007, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulada manifestação de aplauso ao jornalista Thiago Herdy
pela matéria “Delinqüentes - Acima da Lei”, veiculada no jornal
“Estado de Minas”, em 14/10/2007.

Do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja constituída comissão
especial com a finalidade de buscar soluções para atendimento às
vítimas da seca nas regiões Norte e Noroeste e nos Vales do
Jequitinhonha e do Mucuri. (- À Mesa da Assembléia.)

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Luiz
Humberto Carneiro.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Direitos Humanos, de Política Agropecuária e do Trabalho e dos
Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Sávio Souza Cruz.

Questão de Ordem
O Deputado Carlos Mosconi - Muito obrigado, Sr. Presidente.

Gostaria de manifestar meu profundo pesar pelo falecimento do
Embaixador José Aparecido de Oliveira, ocorrido na sexta-feira da
semana passada. Foi enterrado no sábado, em sua cidade de
Conceição do Mato Dentro. Trata-se, Sr. Presidente e Srs. Deputados,
de um grande líder político de Minas Gerais, excepcional figura
humana, homem que ocupou diversos cargos relevantes no Estado,
no País e mesmo fora do Brasil. Foi Chefe da Casa Civil no governo
do Presidente Jânio Quadros, Deputado Federal diversas vezes,
cassado pela revolução, pela ditadura. Quando retornou, foi Deputado
Federal novamente, Secretário de Cultura do governo de Tancredo
Neves e Governador de Brasília, quando tive a honra e a oportunidade
de ser seu Secretário de Saúde no Distrito Federal. Foi convidado
pelo Presidente Itamar Franco para ser Ministro das Relações
Exteriores e, posteriormente, Embaixador do Brasil em Portugal.
Quero enviar minhas condolências a Leonor, sua esposa, a Maria
Cecília, sua filha, e ao Deputado Federal José Fernando, seu filho,
hoje Presidente do PV em Minas Gerais, e manifestar, do Plenário da
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Assembléia Legislativa de Minas Gerais, meu profundo pesar pelo seu
desaparecimento, uma vez que tive oportunidade de conviver com ele
por um bom tempo e prezá-lo sobremaneira. Estou solicitando, com o
apoio dos demais parlamentares desta Casa, que façamos na
Assembléia Legislativa mineira uma homenagem, que considero muito
merecida, a esse grande líder mineiro e brasileiro, José Aparecido de
Oliveira.

O Sr. Presidente - A Presidência reforça as palavras do nobre
colega e manifesta à família, publicamente, o mesmo sentimento de
pesar e de conforto cristão. Também formulamos um requerimento de
manifestação das condolências desta Assembléia à família enlutada.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ruy Muniz.

O Deputado Ruy Muniz - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
telespectadores da TV Assembléia, povo de Minas Gerais. Nenhum
outro lugar simboliza tão bem a riqueza cultural, a peculiaridade da
culinária e a força do artesanato de Montes Claros e do Norte de
Minas quanto o Mercado Municipal de Montes Claros. É no Mercado
Central que a população se reaproxima de suas origens rurais, os
turistas se encantam com produtos e iguarias típicas da região e
centenas e centenas de produtores rurais, artesãos e comerciantes
encontram espaço para vender seus produtos e sustentar com
dignidade suas famílias. São poucos os lugares no mundo onde se
consegue apreciar tanta variedade de sabores e onde se tem contato
com uma produção artesanal tão rica, que reflete a capacidade
criativa do nosso povo: bonecas de barro, esculturas de madeira,
toalhas, balaios, esteiras e vidros de pimenta decorados adquiridos no
Mercado de Montes Claros enfeitam residências em todo o Brasil e
em vários países do mundo.

Os sabores inconfundíveis do pequi, da carne de sol, da manteiga
de garrafa, do andu, e de frutos típicos da região como o umbú, o
coquinho azedo e a jabuticaba são patrimônios da nossa região. A
cachaça artesanal e o licor de pequi são presentes que os norte-
mineiros costumam oferecer com orgulho. Tudo isso pode ser
encontrado com fartura no Mercado Central de Montes Claros.

Faço esta introdução, meus amigos, apenas para mostrar a V. Exas.
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o que representa esse espaço para nós, montes-clarenses e norte-
mineiros. O Mercado Municipal é um lugar quase sagrado para nós.
Infelizmente, no final da semana passada, ele foi o palco de uma
polêmica que me deixou indignado e que é o motivo da minha
presença hoje nesta tribuna.

Acompanhados pela Polícia Militar, mais precisamente pelo Grupo
de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar de Minas Gerais - Gate -,
fiscais da Receita Federal fizeram uma barulhenta operação no
Mercado Municipal. Ameaçando, com pés de cabra, arrombar as
barracas dos pequenos comerciantes que ainda não haviam
começado a trabalhar, a fiscalização apreendeu mais de 2.700
garrafas de cachaça e de licor de pequi sob a justificativa do não-
pagamento do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI.

Essas apreensões, que podem até parecer pequenas para alguns
dos senhores, foram suficientes para causar prejuízos quase
irreparáveis para alguns pequenos comerciantes, como o Sr. Geraldo
Ferreira, que sustenta a família trabalhando duro na sua pequena
barraca do Mercado. Dele foram apreendidos muitos litros de cachaça
artesanal, conhecida na região como cachaça curraleira. Já a D.
Selma Aquino, que durante anos trabalhou pesado para conseguir um
estoque razoável, a fim de atender a sua clientela, calcula que teve
um prejuízo de R$10.000,00. Levaram dela algumas garrafas de
cachaças antigas, relíquias produzidas há décadas, e que, pela ação
do tempo ou pela prática que era comum na época, não tinham o selo
do IPI.

Não quero aqui defender a ilegalidade. Longe disso! Todavia, o que
nos deixa indignados é que o alvo da gula arrecadadora da Delegacia
da Receita Federal de Montes Claros seja o pequeno comerciante do
Mercado Municipal de Montes Claros, que, ao buscar sobrevivência
comercializando em pequena escala produtos artesanais, não pode
ser tratado como marginal.

Cabem aqui algumas perguntas: se existem irregularidades, não
seria mais justo combatê-las na fonte, em vez de penalizar os
pequenos, os que revendem algumas poucas garrafas de aguardente
ou de licor de pequi? E por que não, antes de tomar seus produtos,
promover uma campanha educativa para que possam adaptar-se às
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regras, muitas vezes injustas, impostas pela Receita Federal? Onde
estava a Prefeitura de Montes Claros, que administra o Mercado e não
detectou antes o problema e buscou uma solução conjunta com a
Receita Federal de Montes Claros para evitar que a situação
chegasse a esse ponto?

Meus amigos, aquelas operações espetaculares no sábado de
manhã, em Montes Claros, foram o maior absurdo.

Não acredito, sinceramente, que a atitude da Delegacia da Receita
Federal de Montes Claros obedeça a uma determinação vinda de
cima, do próprio governo federal. Não acredito que a determinação de
fechar o cerco contra os pequenos comerciantes do Mercado tenha a
ver com a política do governo do Presidente Lula, que chegou e se
mantém no poder graças principalmente ao discurso em defesa dos
pobres e dos oprimidos. Até porque o próprio Lula, em suas andanças
pelo País na Caravana da Cidadania, antes de ser Presidente da
República, visitou, por várias vezes, o Mercado Municipal de Montes
Claros e, em todas elas, esteve nas mesmas barracas hoje
fiscalizadas. Na época, não escondeu a satisfação ao experimentar o
licor de pequi e a cachaça artesanal, que hoje são alvos dos fiscais da
Receita Federal de Montes Claros.

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte) - Deputado Ruy Muniz, V.
Exa., hoje, realmente está abordando um assunto da maior relevância,
porque interessa diretamente à camada mais humilde da nossa
população de Montes Claros.

Alio-me ao pronunciamento de V. Exa. e apresento a minha
solidariedade aos comerciantes e aos feirantes do Mercado Municipal,
enaltecido por V. Exa. como um centro das tradições folclóricas de
Montes Claros. Fui eu, como Prefeito, que tive a alegria de tê-lo
construído, inaugurando-o e entregando-o ao povo desse Município.

Sempre quero tentar me ligar à verdade dos fatos. Parece-me que
aquela ação espetaculosa é do governo estadual, uma ação da
Secretaria de Fazenda. Até onde chegou nosso conhecimento, não se
trata de uma ação do governo federal. Isso está ocorrendo para a
nossa surpresa e para a dos feirantes.

Se não era para ser uma cena espetaculosa, se não era para
apreender mercadorias, poderiam ter dado um aviso, ter comunicado
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que, a partir do dia tal, não se poderia comercializar um certo tipo de
aguardente.

Não estamos aqui, nem V. Exa. nem eu, para fazer apologia da
ingestão de bebida alcoólica, mas, sim, para defender o direito do
comerciante que, há décadas, vem comercializando a sua cachaça
artesanal e nunca foi molestado pela Receita Estadual. Temos de
protestar contra isso e ir ao governo federal, se for o caso, mas
também, com coragem, ir ao Sr. Secretário de Fazenda de Minas
Gerais protestar, em nome do povo de Montes Claros, dos feirantes
do Mercado ante essa flagrante injustiça cometida pela Receita.
Agradeço a V. Exa. e parabenizo-o pelo teor profundo do seu
pronunciamento.

O Deputado Ruy Muniz - Obrigado, Deputado Luiz Tadeu Leite.
Reafirmo para V. Exa. que os Fiscais que lá compareceram eram da
Receita Federal, procurando arrecadar o IPI. A polícia era militar, mas
os Fiscais eram, sim, da Receita Federal.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Cumprimento-o também
pelo pronunciamento.

À primeira vista, pode parecer que os Deputados estão usando a
tribuna para fazer a defesa de bebida alcoólica. Na verdade, o que
aconteceu no Mercado Municipal de Montes Claros foi um absurdo
praticado pela Receita Federal. A própria Polícia Federal tem muitas
coisas para fiscalizar. Estamos vendo aí os escândalos se
avolumando cada vez mais e se espalhando pelo País inteiro.
Procurar o comerciante do Mercado Municipal de Montes Claros
parece brincadeira. Ele vende a sua cachaça há anos.

Trata-se de um mercado, como V. Exa. diz, Deputado Ruy Muniz,
que atrai, na época das eleições, todos os políticos. Todo mundo que
desce em Montes Claros vai ao Mercado, cercado por um aparato de
jornalistas, de câmeras, com transmissão nos horários políticos.
Depois que passam as eleições, todos se esquecem do Mercado. A
verdade é essa.

Acho que foi uma infelicidade muito grande da Receita Federal
procurar o selinho do IPI. Todo mundo sabe que 90% da cachaça de
alambique, artesanal, de Minas tem uma marca clandestina, pois é
vendida clandestinamente. Se forem legalizá-la para vender, torna-se
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inviável, pois ninguém consegue sobreviver com a sua venda. Deviam
fazer uma política para incentivar a cachaça boa, a de alambique, e
não a cachaça industrial, as “caninhas 51” da vida, produzidas em São
Paulo. Então deveria haver um incentivo, e não empreender uma ação
dessa natureza.

Queremos, assim, associar o nosso repúdio ao de V. Exa. Tenho
certeza de que falo em nome de Ana Maria Resende, de Gil Pereira e
de Arlen Santiago, pela infelicidade dos acontecimentos em Montes
Claros.

Acredito que deveríamos elaborar um documento, solicitando um
apoio do governo federal à cachaça artesanal, de alambique, em lugar
de ações dessa natureza contra o coitado que, muitas vezes, vende o
almoço para comprar a janta, que não tem dinheiro nem para
sobreviver, mas que tem a sua cachacinha, que é o símbolo de
Montes Claros, do Norte de Minas.

Não podemos aceitar uma ação dessa natureza, com aparato
policial. Havia pessoa até com metralhadora nas mãos, como se
houvesse criminosos no Mercado de Montes Claros.

Então, fica aqui o meu repúdio, o dos Deputados norte-mineiros de
Montes Claros, somado ao de V. Exa., a essa ação infeliz da Receita
Federal contra os comerciantes de Montes Claros. Muito obrigado.

O Deputado Ruy Muniz - Muito obrigado pelo aparte, nobre
Deputado Carlos Pimenta.

Certo, colegas Deputados, é que, abandonados pela Prefeitura de
Montes Claros, que nem sequer dá uma manutenção adequada às
dependências do Mercado, e acuados pela garganta profunda da
Receita Federal, os comerciantes do Mercado Central estão
assustados e não conseguem trabalhar em paz. Alguns estão até com
receio de abrir suas barracas.

Por isso é que, como um dos representantes desses comerciantes e
de milhares de montes-clarenses e norte-mineiros, que freqüentam e
se orgulham do Mercado Municipal, conclamo meus colegas desta
Casa, principalmente os integrantes da bancada do Norte, a se
posicionarem em favor dos pequenos comerciantes do Mercado. Se
não nos posicionarmos, logo estarão pedindo nota fiscal para venda
do pequi ou do umbu, já que, ao que parece, o que importa é
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aumentar a arrecadação a todo custo.
Já coloquei minha assessoria jurídica à disposição dos comerciantes

do mercado de Montes Claros, mas isso não é suficiente. Proponho
que nos unamos para sair em defesa dessa gente trabalhadora. Seria
importante discutirmos, com os comerciantes e com a própria Receita
Federal, contando com a participação da Receita Estadual, uma forma
de adequar a situação para que eles obedeçam às mínimas normas
legais e não mais sejam surpreendidos pelos fiscais e pela polícia,
tendo que amargar prejuízos, como aconteceu no final da semana
passada. Já que a Prefeitura de Montes Claros não cumpre o seu
papel, qual seja instruí-los e defendê-los, devemos ocupar essa
lacuna. Afinal, os comerciantes do Mercado Municipal de Montes
Claros buscam apenas o direito de trabalhar com dignidade e em paz.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela oportunidade de fazer uso desta
tribuna.

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

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana,
Srs. Deputados, Deputada Lúcia, telespectadores da TV Assembléia,
público presente nesta reunião da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, retorno a esta tribuna para falar de um tema do qual tratei não
apenas neste Plenário mas também na Comissão de Meio Ambiente,
no dia 12/12/2006.

Naquele momento, houve mais uma manifestação nossa em relação
à Lagoa da Pampulha. Hoje, um dos jornais de Belo Horizonte, o
“Estado de Minas”, traz uma foto impressionante da situação em que
se encontra essa Lagoa. Tivemos, em dezembro do ano passado, a
oportunidade de filmá-la e apresentar a filmagem à Comissão de Meio
Ambiente. A Lagoa estava - e está novamente - em situação
deplorável.

Temos acompanhado, pela imprensa, manifestações dos moradores
da região da Pampulha. O impressionante é que já há contrato,
realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte em 2001, com vistas à
recuperação da Lagoa.

Imaginem: o resultado da concorrência saiu em 2000, mas só em
2001, efetivamente, teve início o contrato de recuperação da Lagoa da
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Pampulha com o objetivo de desassoreá-la, conforme detalhamento
constante no termo de referência.

A Prefeitura de Belo Horizonte, como sempre, fez uma grande
propaganda, dizendo que a Lagoa seria dragada, com Dragagem de
Longa Distância - DLD -, e seria dragada uma extensão de
350.000m2. O trabalho seria iniciado em junho, quando começariam a
ser removidos da represa 4.000.000m3 de resíduos.

A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou que seria retirado o
equivalente a quatro vezes e meia o volume do Estádio Mineirão, ao
custo aproximado de R$75.000.000,00. O Propam, programa da
Prefeitura de Belo Horizonte, estaria concluído em 2004. Estamos em
2007, e, desde 2001, a Prefeitura de Belo Horizonte já fez 33 termos
aditivos a esse contrato com a empresa Andrade Gutierrez.

Tenho em mão o último termo aditivo. De acordo com decisão do
Tribunal de Contas de Minas Gerais, o contrato é irregular, mas,
apesar disso, a Prefeitura de Belo Horizonte já fez 33 termos aditivos
a ele. O último termo aditivo ao contrato, no valor de R$857.000,00,
teve como objetivo o pagamento de juros e correção monetária
decorrentes do contrato, para resolver o problema da Lagoa da
Pampulha.

É interessante observar também o valor do 32º termo aditivo ao
contrato da Pampulha. O seu objeto era compor mútuos direitos e
obrigações, mediante reconhecimento de crédito em favor da empresa
contratada. O valor é de R$1.906.780,94.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, ao longo desse tempo, houve
vários reajustes ao contrato de R$75.000.000,00. O primeiro reajuste
ocorreu em 4/6/2002. Com o Termo Aditivo nº 3, a Prefeitura de Belo
Horizonte resolveu acrescer ao valor contratual R$6.000.000,00, com
o objetivo de desassorear a Lagoa da Pampulha.

No exame que fizemos dos 33 termos aditivos, cujo objetivo é
resolver o problema da Lagoa da Pampulha, encontramos mais um
reajuste ocorrido em 1º/12/2006, perfazendo-se, assim, o montante de
R$12.996.699,59 de reajustes ao referido contrato. Então, aquele
primeiro contrato, considerado irregular pelo Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais, reajustado, primeiro, em R$6.000.000,00, é
novamente reajustado, agora, em R$12.000.000,00.
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Mas não é só isso. Temos mais reajustes. O outro aconteceria em
1º/11/2007. A Prefeitura de Belo Horizonte resolve reajustar o contrato
para o desassoreamento da Lagoa da Pampulha no montante de
R$4.201.848,88. Então, não são mais aqueles R$75.000.000,00
iniciais. Foram mais R$6.000.000,00, mais R$12.000.000,00, e agora
mais R$4.000.000,00 para a empresa realizar o desassoreamento da
Lagoa.

Há um conjunto de 33 termos aditivos nesse contrato. E aquela
fantástica Dragagem de Longa Distância - DLD -, que não aconteceu?
O contrato irregular iniciado em 2001 - e nós já estamos no final de
2007 - previa o desassoreamento por meio dessa técnica. Durante
esse período, fizemos denúncia na Comissão de Meio Ambiente da
Assembléia Legislativa no dia 12/12/2006. O que fez a empresa? O
que fez a Prefeitura de Belo Horizonte? Levou a lama da Lagoa da
Pampulha para a região cárstica da APA de Lagoa Santa, área de
preservação ambiental. Aproveitaram uma mineração abandonada
para colocar a lama da Lagoa da Pampulha no terreno, gerando risco
de contaminação do lençol freático, interferindo efetivamente num
cenário de total preservação ambiental.

Isso não poderia ter sido feito de forma alguma, pois a empresa
comprou o direito de colocar a lama naquele terreno. Onde essa
empresa e a Prefeitura de Belo Horizonte irão parar com esse contrato
e esses termos aditivos? Isso é algo impressionante! Qual é o custo
para a população de Belo Horizonte? Olhem o preço que ela está
pagando por conta desse contrato e desses termos aditivos!

Estamos acompanhando o trabalho da Prefeitura para saber o
quanto pagaremos de IPTU, pois é o povo de Belo Horizonte que está
pagando essa conta altíssima. Estamos acompanhando toda a
situação, temos muitos papéis, que estou guardando. O Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais diz que o contrato é irregular.
Temos em mão várias decisões tomadas em relação a essa obra.
Primeiramente, a denúncia quanto ao certame. Sabíamos quem
venceria a licitação. Depois, as decisões da própria Justiça,
determinando a paralisação da obra. Mas nada parou a Prefeitura de
Belo Horizonte e nada deteve a empresa. Eles continuam dizendo que
estão desassoreando a Lagoa da Pampulha.
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O que estamos vendo na Lagoa da Pampulha é lixo, lixo por toda
parte, e água esverdeada. A Lagoa está morrendo, e o povo de Belo
Horizonte está pagando uma conta que passa de R$100.000.000,00,
de um contrato irregular. Não vemos manifestação nenhuma, apesar
de o Ministério Público ter-se manifestado por meio de uma ação civil
pública.

A Prefeitura de Belo Horizonte continua dizendo que está
desassoreando a Lagoa e resolvendo os problemas ocorrentes nela,
mas não está. O contrato não foi cumprido, e não houve dragagem na
Lagoa. O povo da região da Pampulha não agüenta mais os
pernilongos, os mosquitos e tudo aquilo que ela vem produzindo.

No meu tempo de criança, meus pais levavam a mim e a meus
irmãos para fazermos piquenique na orla da Lagoa da Pampulha.
Recentemente, fui correr em volta dessa Lagoa, mas é quase
impossível respirar por causa do mau cheiro do lixo, dos mosquitos,
dos pernilongos e das moscas. O povo de Belo Horizonte está
pagando uma conta altíssima para sofrer tudo isso.

É impressionante o que estamos vendo. A foto do jornal “Estado de
Minas”, de hoje, por si só, impressiona. Agora, a empresa está
cercando a Lagoa da Pampulha para tentar deter o lixo e o
assoreamento. Mas e a dragagem? Esse lixo não seria retirado da
Lagoa até 2004? Três anos se passaram da promessa do fim do
contrato de recuperação total da Lagoa da Pampulha, nós já pagamos
a conta de mais de R$100.000.000,00, e a situação da Lagoa continua
a mesma.

A cada final de ano em Belo Horizonte, vemos a Prefeitura fazer a
conta para aumentar o valor do IPTU, e o dinheiro da população desta
cidade continua tão mal gasto. Desde 2001, estamos pagando uma
conta para o problema não ser resolvido. Até quando um dos nossos
maiores cartões-postais continuará tendo esse tratamento? A Serra do
Curral também é muito importante para nós, belo-horizontinos,
mineiros e brasileiros.

Estamos vendo a morte de um patrimônio construído pelo maior
Prefeito da história de Belo Horizonte, que foi Juscelino Kubitschek,
por tudo aquilo que fez e representa. A obra de Juscelino Kubitschek
está agora sendo desfeita, Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana. Ao
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ver V. Exa., lembro-me de sua luta pela Lagoa da Pampulha, ao lado
do ambientalista Décio Chami, morador da região e lutador para que a
Lagoa fosse realmente recuperada. Agora estamos vendo a nossa
Lagoa morrer e pagando a conta para vê-la morrer. Muito obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Vanderlei Miranda.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, Deputado Doutor
Viana, Sr. Secretário, Deputado Tiago Ulisses, que com a sua
juventude, tem dado uma contribuição maravilhosa a este Parlamento;
colegas Deputados e Deputadas; profissionais da imprensa;
servidores da Casa; telespectadores da TV Assembléia, Sr.
Presidente, há dias venho protelando abordar um assunto, mas hoje o
faço com a intenção de propor uma reflexão a respeito de algumas
leis, que deixam a grande pergunta: a quem essa lei está servindo ou
atendendo? Serei claro: nosso Código de Trânsito exige, para a
renovação da carteira de motorista, que se faça aquele minicurso
novamente. Pessoas habilitadas há mais de 10 anos, principalmente
no tempo que antecede a lei, precisam voltar para o Centro de
Formação de Condutores - CFC -, onde, pressupõe-se, receberão
algum tipo de ensino que contribuirá para a diminuição dos acidentes
de trânsito.

Ora, se a proposta é essa, a interrogação está aí. Estamos vendo,
assustados e impotentes, o número de mortes crescendo no trânsito
dia após dia. O acidente com o avião da TAM, em São Paulo, alarmou
o Brasil e assombrou o mundo, mas estamos perdendo, por mês e por
ano, vários aviões no trânsito, seja urbano, seja rodoviário.
Recentemente, no Sul do País, um acidente foi seguido de outro, e
várias vidas foram perdidas, inclusive de profissionais da imprensa e
do Corpo de Bombeiros que trabalhavam no local do primeiro
acidente.

Quando andamos pelas estradas, ficamos assombrados ao ver os
restos de carros que ali se encontram. Nesse final de semana, eu
estava indo para um compromisso numa igreja no Bairro Guarani e,
como moro na Região Sul, preferi passar pelo anel rodoviário a fim de
chegar mais rapidamente, porém, pouco antes do trevo do Bairro
Betânia, um Vectra capotou na descida. O tempo estava bom e a pista
não tinha óleo, mas o carro capotou. Não sei se houve vítimas fatais,
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mas o carro não prestava para mais nada.
Quando vemos o número de acidentes e mortes crescendo - e

parece que um jornal noticiou que há seis mortes por dia em Minas
Gerais -, perguntamos: a quem está servindo esse curso de formação
de condutores? Não tenho dúvida de que serve apenas às auto-
escolas. Primeiro, porque o objetivo não está sendo alcançado;
segundo, porque o preço desse curso é exorbitante. A população está
sendo penalizada, e o curso não está dando o resultado esperado. Até
porque o curso é muito fraco. Recentemente, minha esposa fez o
curso, e, no ano que vem, se não for eliminado da exigência para a
renovação da carteira de motorista, estarei lá, assim como muitos de
meus colegas.

Ela me disse, então, o que acontecia: um menino dando uma aula,
desesperado para terminá-la porque tinha outros compromissos,
fazendo a coisa mal e porcamente - para usar um termo bem
pejorativo -, e, o que é pior, um profissional, vendedor de literatura -
ligada ao assunto, é claro, mas que nada tem a ver com o curso de
formação - tendo espaço dentro da auto-escola para falar do seu
produto e, ao final, de certa forma até coagir os alunos a comprar o
seu material - que, repito, não tem absolutamente nada a ver com o
curso em si. Não vou-me ater a essa questão porque penso que aí
está havendo uma violação, e cabe aos órgãos competentes a
fiscalização.

O que quero propor para reflexão é isso: a quem está servindo esse
curso? Ao mesmo tempo que faço essa interrogação, Sr. Presidente,
também trago a resposta: ele só está servindo às auto-escolas, a mais
ninguém. Se a proposta é, de alguma maneira, educar para o trânsito,
não está conseguindo; se a proposta é, de alguma maneira, diminuir o
número de acidentes, mortes ou de politraumatizados no trânsito, não
está conseguindo. Então, se já temos a confirmação de que não está
funcionando, por que insistir em sacrificar a nossa já tão penalizada
população com mais uma despesa para a renovação da sua carteira
de motorista? Alguém pode dizer que isso é de cinco em cinco anos,
mas isso não importa. Se os números mostrassem que, com essa
iniciativa, os acidentes, as mortes e o número de politraumatizados
diminuíram, teríamos de aplaudi-la, mesmo. Mas não é isso o que
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está ocorrendo.
Por outro lado, temos uma legislação frouxa. Quando Vereador em

Belo Horizonte, Deputado Eros Biondini, encaminhei um projeto de lei
em que se proibia o consumo de bebida alcoólica nos postos de
gasolina no âmbito deste Município. Veja bem que o meu projeto não
proibia a venda, mas o consumo. Esse projeto foi votado no 1o e 2o

turnos, foi vetado pelo Prefeito desta Capital e retornou à Câmara
Municipal, onde fizemos algo dificílimo de se fazer em qualquer
Parlamento - não só o municipal, como também o estadual ou o
federal -, que é a derrubada de um veto. Derrubamos o veto, mas o
projeto não foi implementado. Mas sabe por que encaminhei esse
projeto, Deputado Eros Biondini? Porque, assim como V. Exa.,
também me preocupo com a juventude, e, freqüentando os postos de
abastecimento, principalmente aos sábados pela manhã, percebi que
se tornou comum vermos jovens terminando a sua noite em um posto
de gasolina, bebendo tudo que têm e que não têm direito, para,
depois, sair ao volante dos seus carros. Ora, meu Deus, que
incoerência! Essa é uma combinação maldita.

O Deputado Doutor Viana é médico e sabe perfeitamente do que
estamos falando, mas nem é preciso evocar aqui o testemunho de um
médico: qualquer pai de família de bom-senso, qualquer pessoa de
responsabilidade sabe que isso é uma loucura; no entanto, não vemos
nenhuma ação enérgica para coibir essa prática. Cheguei a dizer certa
vez que agora só falta liberar a venda, nos postos de abastecimento,
de fogos de artifício. Já que não se vê problema nem incoerência em
vender-se a bebida alcoólica nesses estabelecimentos, eles poderiam
vender também fogos de artifício, o que acredito ser até menos
perigoso.

Mas não conseguimos implementar esse projeto de lei, Deputado
Fahim Sawan, também um lutador pelas causas da juventude,
principalmente no que se refere às drogas - e sabemos que o álcool é
a droga social de mais fácil acesso e a mais barata que temos e que,
infelizmente, abre as portas para outros tipos de dependências, na
maioria dos casos.

Mas estou dizendo tudo isso porque agora me alegro, ao ver,
Deputado Dalmo Ribeiro, o governo federal com a iniciativa de proibir
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a venda de bebida alcoólica - a venda, não o consumo - em postos
que estejam a menos de 50m das rodovias. Isso não vai resolver o
problema, mas ao menos já é um sinal de boa-vontade, um sinal de
que começamos a tratar o assunto de forma mais séria.
Convenhamos que proibir que um posto de gasolina venda bebida
alcóolica a menos de 50m de uma rodovia não quer dizer
absolutamente nada. O que não é possível é vermos, como vemos
muitas vezes, uma pessoa ao volante dirigir com uma latinha de
cerveja na mão. Acho que somos muito condescendentes com esse
tipo de prática e que precisamos tomar uma iniciativa.

Lá, no curso de formação de condutores, não há preocupação em
relação à bebida. Acredito que, se ele se propõe a diminuir o número
de mortes por acidente e de politraumatizados no trânsito, deveria
haver uma excelente aula de educação quanto aos perigos da bebida
no trânsito, cuja combinação é maldita e tem não só ceifado a vida
daqueles que fazem uso da bebida, mas também daqueles que são
vitimados inocentemente por causa do seu uso.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Obrigado, Deputado
Vanderlei Miranda. Quero parabenizá-lo pelo seu pronunciamento.
Sem dúvida, esse assunto merece uma reflexão desta Casa. V. Exa.
traz essa questão em boa hora. Se buscarmos os jornais de poucos
dias, vamos nos deparar apenas com estas notícias: vidas e famílias
ceifadas por motociclistas e por motoristas imprudentes, alcoolizados,
embriagados, trazendo consigo a própria bebida, a maior autora da
desgraça. Ela causa tragédias, deixando filhos sem pais, ceifando
tantas e tantas vidas.

V. Exa. adentra um assunto muito importante. Faz-se necessário ter
um debate sobre a lei de trânsito. Sei que fazer as alterações nessa
lei não nos pertence, mas temos muito a contribuir, a sugerir. Para
tanto, precisamos que a aplicabilidade da lei penal seja mais rigorosa.
Hoje há o crime doloso e o culposo. Vamos taxar aqueles que estão
portando bebidas ou com sintomas de embriaguez no crime doloso,
porque tiveram a intenção de matar.

Há poucos dias, acompanhamos a situação de um Promotor de
Justiça do Estado de São Paulo. Recentemente, em Brasília, foram
três mortes em uma mesma família, por causa de motocicleta, e
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tantas e tantas outras vidas foram ceifadas pela imprudência.
Particularmente, em muitos casos, o condutor de veículo consome
grande quantidade de álcool.

Considero muito importante a sua demanda. Quero propor a V. Exa.,
Presidente da Comissão de Turismo, que, junto à minha, a Comissão
de Constituição e Justiça, iniciemos um debate público. Vamos
demonstrar à Câmara Federal e ao Senado, àqueles que fazem
efetivamente a lei vigorar neste país, o nosso sentimento maior como
parlamentar. Sabemos que as vidas estão sendo ceifadas muitas
vezes pela imprudência, pela correria, pela negligência e pela
omissão, como V. Exa. tem dito, mas tenho a certeza de que isso
ocorre pelo uso de bebidas e drogas.

Para mudarmos isso, não basta a aplicabilidade da lei, temos de
fazer um tripé: o condutor, a aplicabilidade da lei e principalmente a
mudança da legislação de trânsito. De qualquer forma, louvo a
iniciativa de V. Exa. Essa situação me tem preocupado muito. Na
semana passada, na minha região, perdi também amigos. O veículo
que colidiu com o do meu amigo era dirigido por um bêbado. Faz-se o
exame do bafômetro, e não dá para mensurar se o crime foi culposo
ou doloso. Presta-se depoimento de auto de flagrante na polícia, e ali
mesmo dizem: “Ele não teve a intenção de matar”. Paga-se a fiança, e
a tragédia para a família continua.

Parabéns pelo seu pronunciamento. Esse assunto merece uma
reflexão profunda pelo sentimento que todos nós, parlamentares,
como V. Exa., temos carregado nesse sentido.

O Deputado Vanderlei Miranda - Obrigado, Deputado Dalmo Ribeiro
Silva. Para encerrar, Sr. Presidente, quero agradecer essa
oportunidade. A proposta apresentada pelo Deputado Dalmo Ribeiro
Silva é muito importante: unirmos as Comissões para ampliarmos
essa discussão. Creio que estamos muito passivos diante de uma
tragédia que está ocorrendo bem a nosso lado e, em alguns casos,
infelizmente, dentro de nossa própria casa. Obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana,
Deputadas e Deputados, telespectadores que acompanham a TV
Assembléia, nos dias 18 e 19 de outubro esta Casa realizou um
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concorrido e prestigiado ciclo de debates sobre alimentação escolar
no Estado, a requerimento deste Deputado e do Deputado João Leite,
no intuito de avaliarmos a implantação, implementação e
operacionalização da política de alimentação escolar em nosso
Estado. Essa é uma política pública das mais importantes e mais
antigas do Brasil; remonta à década de 50, portanto tem mais de 50
anos de existência. Para se ter a idéia da sua abrangência, hoje são
mais de 37 milhões de crianças, adolescentes e jovens atendidos nas
escolas do País com cobertura da alimentação escolar.

Em Minas Gerais esse número chega a 1.700.000 crianças e
adolescentes. Então, essa política é absolutamente fundamental para
a garantia do direito desses jovens e crianças a uma refeição, a uma
alimentação digna, pelo menos compatível com o período em que
estão na jornada escolar.

Desde a organização, esse ciclo de debates contou com o apoio de
dezenas de entidades da sociedade civil, como o Consea-MG, o
Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, presidido
por D. Mauro Morelli, o qual tenho a honra de integrar como
representante da Assembléia, e também o Conselho de Alimentação
Escolar - CAE -, presidido por Élido Bonomo, o Prof. Elinho, também
um dos incentivadores da organização desse ciclo de debates.

Foram dois dias de muitas informações, reflexões, novas ações
previstas, sugestões, críticas, elogios, com a participação expressiva
de Conselheiros da segurança alimentar, de agricultores familiares, de
representantes dos trabalhadores da educação, dos estudantes, dos
Diretores, dos poderes públicos federais, estaduais e municipais, dos
CAEs do Estado. Foi elaborado um documento preliminar contendo 77
propostas. Essas são de fato as principais resoluções, que devem ter
o tratamento mais adequado desta Casa. Então, venho a esta tribuna,
ainda que de maneira breve, fazer uma síntese desse ciclo de
debates, como prestação de contas do trabalho realizado.

Primeiro item: fica muito clara a necessidade da complementação de
recursos para alimentação escolar por parte do governo do Estado e
também uma contrapartida, ainda que compatível com a sua
capacidade financeira, dos Municípios. Depois de 10 anos de
congelamento do valor “per capita” referente à merenda escolar, o
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governo Lula praticamente dobrou o valor repassado durante os oito
anos do governo Fernando Henrique, que era de R$0,13. Temos um
valor “per capita” de R$0,22, sendo que, para comunidades indígenas
e quilombolas, esse valor é R$0,44. É um valor muito pequeno se
visto isoladamente, mas, nesse universo de 37 milhões de atendidos
por dia, evidentemente o dispêndio é muito alto.

Mas esse dispêndio pode ser ampliado, até qualitativamente, se
também Estados e Municípios complementarem o aporte de recursos.
E é nessa linha que há uma proposta muito adequada, talvez a mais
levantada nesse ciclo de debates: estimular os Municípios a
apresentarem projetos para uma linha de captação de recursos a
fundo perdido, disponibilizado tanto pela Conab quanto pelo Ministério
de Desenvolvimento Social e direcionado à aquisição de alimentos
diretamente da agricultura familiar - o programa de compra local
direta, conhecido por Programa de Aquisição de Alimentos da
Agricultura Familiar - PAA.

O Município e a sociedade civil podem organizar pequenos
produtores rurais em grupos. Cada agricultor familiar receberá um
valor de até R$3.500,00 por ano para comercializar sua produção
agrofamiliar para a Prefeitura ou para uma associação. E esse recurso
disponibilizado, que beneficia o agricultor familiar, vai gerar uma
aquisição de alimentos que podem ser direcionados para a merenda
escolar, as creches, os asilos, entidades beneficentes de assistência
alimentar e social. Essa é uma proposta viável: o Município, por meio
da organização dos agricultores familiares, acessa recursos do
governo federal com essa finalidade.

Outra questão foi levantada e me parece uma exigência de curto
prazo, em meu ver perfeitamente compatível com as possibilidades de
Minas Gerais: a contratação de pelo menos, Deputada Elisa Costa,
uma nutricionista para cada Superintendência Regional de Educação,
que são em número de 46 no Estado. Minas tem 853 Municípios e
mais de 4 mil escolas estaduais - imaginem esse número somado ao
das escolas municipais -, e muitas vezes a elaboração dos cardápios,
a conservação e a aquisição de alimentos nutricionalmente
adequados não são realizadas porque falta aos Municípios ou às
caixas escolares a devida orientação.
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O ideal mesmo seria uma nutricionista por escola - quem sabe um
dia chegaremos lá -, mas pelo menos poderíamos ter uma
nutricionista para fazer o trabalho de monitoramento em cada uma das
46 Superintendências de Educação no Estado de Minas Gerais. Com
essas nutricionistas e os cargos técnicos de nutrição, poderiam
também elaborar programas de capacitação dos profissionais que
atuam na alimentação escolar: as merendeiras, cantineiras e
auxiliares, que possuem também um papel muito relevante na
constituição da alimentação escolar de qualidade.

É importante aperfeiçoar a estrutura de fiscalização do Conselho
Estadual de Alimentação Escolar, dos colegiados escolares, das
caixas escolares, pois essa área de aquisição de alimentação escolar
é muito disputada pelo mercado de alimentação, onde existem muitas
pessoas boas, mas também algumas menos comprometidas, assim
como acontece em várias outras áreas, como a da indústria, a dos
profissionais liberais. Vejam agora este escândalo descoberto pela
Polícia Federal do governo Lula: produtores de leite misturando no
produto água oxigenada e soda cáustica. É um absurdo.

No Brasil, existem empresários que se especializaram em ter lucros
abusivos com a alimentação escolar, oferecendo alimentos de
péssima qualidade nutricional, mas de alta rentabilidade. Muitas vezes
iludem os próprios coordenadores responsáveis por essa aquisição,
daí a importância desse apoio técnico da nutrição.

Outra coisa importante, e que é objeto de projeto de lei em
tramitação na Assembléia, é que, além de fornecer alimentação
escolar, a escola pode transformar-se no espaço da construção de
novos hábitos alimentares, a chamada educação alimentar, para o
aluno e sua família. Isso pode ser feito reaproveitando-se alimentos,
valorizando-se o hábito alimentar regional, evitando-se consumir
alimentos que hoje fazem com que a obesidade no Brasil seja um
problema tão grave quanto a desnutrição. É muito importante também
que haja regulamentação, restrição das cantinas privadas nos
espaços escolares.

O poder público tem o dever de prover os recursos necessários para
o funcionamento das escolas. Não podemos garantir recurso para
escolas quando há hábitos alimentares inadequados para nossas
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crianças e nossa juventude, que depois poderão ser usuários do SUS
com doenças graves do coração, relacionadas à obesidade, à
hipertensão, ao colesterol alto e a tantas outras causadas pela má
alimentação. O poder público, o estadista e o governante têm de ter
uma visão de médio e longo prazos. Receber algumas migalhas com
a cantina particular compromete a saúde das nossas crianças durante
anos. Então é importante que a Assembléia se debruce sobre esse
projeto de lei.

Por falar em projeto de lei, o governo federal esteve aqui presente,
representado pela Coordenadora-Geral do PNAE, Albaneide Peixinho.
Ela relatou que o governo federal está encaminhando um projeto de
lei para a Câmara dos Deputados, em que se regulamentam várias
dessas questões aqui mencionadas. Uma delas me parece muito
importante e é aquela que trata da obrigatoriedade de que no mínimo
30% dos gêneros para alimentação escolar sejam adquiridos
diretamente da agricultura familiar. Dessa forma, contribui para que
um programa nacional de alimentação escolar esteja inserido no
conjunto da Política de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável,
fazendo com que a renda seja maior e mais bem distribuída no
campo. Os produtos da agricultura familiar, com certeza, vão gerar
uma qualidade nutricional muito mais adequada à alimentação escolar
e uma economia de compra.

A economia e a eficiência na compra da alimentação escolar geram
multiplicação dos recursos, ocasionando melhor aproveitamento
deles. E hoje queremos a alimentação escolar para o ensino infantil e
para o ensino médio. Felizmente, a emenda aprovada pela Comissão
de Participação desta Casa, na última revisão do PPAG, a qual
apresenta a oportunidade da merenda escolar para o ensino médio,
está agora sendo cumprida pelo Estado de Minas Gerais, uma
conquista dessa Comissão.

Queremos expandir a alimentação escolar para o ensino médio,
para os jovens e adultos que estudam no último turno, ou seja, no
curso noturno. Para que haja essa expansão da alimentação escolar,
é preciso também haver maior eficiência na gestão da alimentação
escolar.

Por fim, Sr. Presidente, gostaria de dizer que, entre as várias
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experiências, foi muito criticada a da terceirização da chamada
merenda escolar. Ainda que alguns Municípios a façam de maneira
bem intencionada, trata-se de uma terceirização que eleva muito o
custo da alimentação escolar, que reduz o potencial de transformação
da escola num espaço de promoção da educação alimentar e impede
a constituição, no interior da própria estrutura pública, de pessoal
técnico estável, concursado, capacitado para promover uma política
permanente de alimentação escolar.
  Terminando, agradeço a toda a equipe da Assembléia e dos
mandatos, meu e do Deputado João Leite, e das entidades de apoio
que organizaram esse ciclo de debate. Agora, na discussão do
Orçamento e do Plano Plurianual, buscamos - e buscaremos -
transformar essas 77 propostas em realidade. Muito obrigado.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, 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.

Questões de Ordem
O Deputado Agostinho Patrús Filho - Sr. Presidente, pedi a palavra

porque não poderia deixar passar em branco a homenagem de hoje,
iniciativa do Deputado Rodrigo de Castro, da Câmara dos Deputados,
aos “Diários Associados”, ao jornal “Estado de Minas” e aos demais
jornais pela campanha Conquiste a Paz. Sem dúvida alguma, a
segurança pública é uma questão fundamental, que deve ser
enfrentada pelos governantes. Infelizmente não pude estar em
Brasília, nessa homenagem aos “Diários Associados”, mas gostaria de
aqui registrar meus parabéns ao Deputado Rodrigo de Castro, pela
iniciativa, e aos “Diários Associados”, em nome do seu Diretor-Geral,
Álvaro Teixeira da Costa, aos jornais, rádios e emissoras de televisão,
pela iniciativa do combate à violência, que tanto vem afligindo a
população brasileira, principalmente nos grandes centros. Por isso,
não gostaria, Sr. Presidente, de deixar passar em branco essa
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homenagem. Registro aqui, em nome da Liderança do Partido Verde,
nossa solidariedade à campanha e nossos parabéns ao Deputado
Rodrigo de Castro pela iniciativa. Muito obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Gostaria também de registrar,
nesta tarde, que a Comissão de Constituição e Justiça em caráter
extraordinário, reuniu-se hoje em audiência pública - a primeira dessa
Comissão - para debater os reflexos e as conseqüências da lei da
microempresa no Simples e Supersimples, particularmente nesse
momento, que tem, sem dúvida alguma, lesado as nossas pequenas e
microempresas. O advento da Lei Complementar nº 123, que está em
vigor há praticamente 90 dias, Sr. Presidente e Srs. Deputados, trouxe
grandes prejuízos aos microempresários. Estamos preocupados,
sensibilizados com tantas manifestações que os Deputados estão
recebendo e promovemos, na manhã de hoje, importante debate
público. O Deputado Hely Tarqüínio estava conosco e trouxe rica
contribuição, uma vez que não cabe à Assembléia Legislativa, na
formatação da lei, dirimir lei federal. Mas pudemos ouvir, Sr.
Presidente, muitos questionamentos de vários representantes vindos
de Brasília, trazendo também os reflexos negativos dessa lei para o
microempresário. Sem dúvida alguma, pudemos ouvir sugestões e
dizemos a V. Exa. que já existe uma lei que visa alterar a Lei
Complementar nº 123, que hoje é a 126. Veja bem, Sr. Presidente,
uma lei vigente há 90 dias já está sendo alterada por uma lei, para ser
revogada. Hoje sabemos da dificuldade de enfrentar essa lei das
microempresas, particularmente no Supersimples. Diariamente, temos
lido matérias, discussões importantes impostas pelo próprio Sebrae.
Embora pouco possamos fazer, nossa Comissão de Constituição e
Justiça prestou hoje um relevante serviço a todos os
microempresários. Acredito que demos um passo importante. Temos
as notas taquigráficas contendo as sugestões, os debates de tantas
autoridades constituídas do Sebrae, da Secretaria de Fazenda, da
Secretaria de Planejamento, do Sebrae federal e do Sebrae estadual.
Os Deputados Sebastião Costa, ex-Presidente do Sebrae, Antônio
Júlio, que esteve conosco, Delvito Alves e Neider Moreira todos
mostraram preocupação sobre o que estamos vivenciando em nossos
Municípios, particularmente nos meus Municípios do Sul de Minas,
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onde temos enfrentado, na carne, essa situação das microempresas.
Estou me referindo a Monte Sião, Jacutinga, Albertina, Borda da Mata,
Andradas, onde também ouvimos inúmeros questionamentos, Poços
de Caldas, terra do Deputado Carlos Mosconi, e a muitos outros.
Neste momento, apresentamos esta discussão e estamos
promovendo até uma ida a Brasília, para termos um debate mais
franco, uma vez que já está em vigor uma nova lei alterando a lei de
microempresas, que tem somente três meses de vida e é maléfica a
grande parte dos empresários e dos microempresários, conforme
dados que apresentamos. São essas as considerações que queremos
registrar, Sr. Presidente. Muito obrigado.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexação do Projeto de Lei nº 1.089/2007, do Deputado
Sebastião Costa, ao Projeto de Lei nº 1.029/2007, do Deputado
Leonardo Moreira, por guardarem semelhança.

Mesa da Assembléia, 23 de outubro de 2007.
Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, no uso de suas atribuições, reforma despacho

anterior e determina que o Projeto de Resolução nº 1.413/2007 seja
distribuído à Comissão de Fiscalização Financeira. Ficam mantidos a
distribuição às Comissões de Justiça e de Política Agropecuária e os
demais atos processuais praticados até o momento.

Mesa da Assembléia, 23 de outubro de 2007.
Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que, em virtude do recebimento

da Mensagem nº 121/2007, do Governador do Estado, solicitando,
conforme o disposto no art. 69 da Constituição Estadual, que seja
atribuído regime de urgência à tramitação do Projeto de Lei nº
1.585/2007, de sua autoria, que altera a Lei nº 6.763, de 26/12/75, que
consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais, o referido
projeto passa a tramitar em regime de urgência, nos termos do art.
208 do Regimento Interno.

Comunicação da Presidência
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A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados,
nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, os
Requerimentos nºs 1.363 e 1.364/2007, da Comissão de Direitos
Humanos, 1.365/2007, da Comissão de Educação, e 1.366 a
1.370/2007, 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
Direitos Humanos - aprovação, na 29ª Reunião Ordinária, em
18/10/2007, do Requerimento nº 1.289/2007, do Deputado Vanderlei
Miranda e outros; de Política Agropecuária - aprovação, na 13ª
Reunião Extraordinária, em 17/10/2007, dos Projetos de Lei nºs
1.544/2007, do Deputado Antônio Carlos Arantes, com a Emenda nº 1,
da Comissão de Justiça, e 1.546/2007, do Deputado Antônio Carlos
Arantes, com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça; e do Trabalho -
aprovação, na 23ª Reunião Ordinária, em 17/10/2007, dos Projetos de
Lei nºs 1.533/2007, do Deputado Ademir Lucas, e 1.539/2007, do
Deputado Zé Maia, e dos Requerimentos nºs 1.238/2007, da
Deputada Gláucia Brandão, 1.248 e 1.249/2007, da Deputada Maria
Lúcia Mendonça, e 1.286/2007, do Deputado Jayro Lessa (Ciente.
Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Luiz Humberto

Carneiro, solicitando que o Projeto de Lei nº 30/2007 seja
encaminhado à Comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que
a Comissão de Educação 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.

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 122/2007, do Deputado Ivair Nogueira, que estabelece normas
para a instalação e a manutenção do sistema de ar condicionado em
ambiente de uso coletivo; 370/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
que reconhece a Estância Climática de Monte Verde, no Município de
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Camanducaia; 709/2007, do Deputado Padre João, que autoriza o
Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Viçosa o imóvel que
especifica; e 1.111/2007, do Deputado Tiago Ulisses, que autoriza o
Poder Executivo a doar ao Município de Cambuquira o imóvel que
especifica (À sanção.).

O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - Parecer de Redação
Final 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. 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.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Parecer de Redação
Final do Projeto de Lei nº 1.357/2007, do Deputado Mauri Torres, que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Piraúba o imóvel
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
sanção.

Questão de Ordem
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, não sei como V. Exa.

irá proceder e quais são os trâmites legais da Mesa, mas
protocolamos, no dia de hoje, um requerimento encaminhado à
Presidência desta Casa solicitando a constituição de uma comissão
especial. Não sei se é esse o termo exato; refiro-me a uma comissão
para atuar nas regiões dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri, Norte de
Minas e Noroeste, com o objetivo de buscar soluções para diminuir o
sofrimento das muitas vítimas da seca. Tinha anunciado que iria
apresentar esse requerimento na semana passada, mas a minha
assessoria não conseguiu protocolá-lo a tempo. Estamos, então, hoje
protocolando-o. Solicito, assim, a V. Exa. que determine, o mais
urgentemente possível, a constituição dessa comissão. Até acho, Sr.
Presidente, que deveríamos ter aqui nesta Casa uma comissão
permanente de combate aos efeitos da seca no Norte de Minas. A
justificação é que temos a Secretaria de Saúde e, conseqüentemente,
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a Comissão de Saúde; a Secretaria de Educação e, por sua vez, a
Comissão de Educação; a Secretaria de Defesa Social e a correlata
Comissão de Segurança Pública. E temos uma Secretaria permanente
no governo do Estado, que é a Secretaria Extraordinária para o
Desenvolvimento do Norte de Minas, do Jequinhonha e do Mucuri,
mas nunca consegui mostrar aos companheiros a necessidade de
termos aqui uma comissão permanente pró-desenvolvimento do Norte
de Minas, do Jequinhonha e do Mucuri. Isso é mais do que lógico,
pois se trata de uma das regiões mais abandonadas do Estado. A
Deputada Elisa Costa lembra aqui a região do Rio Doce também.
Como são as regiões menos assistidas no Estado, está na hora de
revermos o nosso Regimento Interno e, talvez, propor a criação dessa
comissão permanente. Isso seria uma outra história e uma outra
discussão. A razão de propormos a constituição dessa Comissão
Especial, Sr. Presidente, é o que está acontecendo. Foi preciso, hoje,
um órgão de comunicação poderosíssimo do nosso país, o “Bom Dia,
Brasil”, um noticiário de âmbito nacional, apresentar o que está
ocorrendo lá na região para que houvesse uma movimentação. Não
nos estamos referindo a esta Assembléia, pois batemos nessa tecla
todo o tempo. Mas o noticiário mostrou claramente que estamos
enfrentando lá seis meses sem chuva. Estamos passando por seis
meses de seca. O Sul de Minas ficou um mês sem chuva, e logo o
pessoal abriu a boca mostrando os prejuízos nas lavouras de café e
dizendo que a região estava morrendo de sede. Vejam, estamos há
seis meses sem chuva no Norte de Minas. Se olharmos o mapa
meteorológico, veremos que da metade de Minas para baixo está tudo
pretinho; da metade para cima o sol brilha. Essa é a verdade. Temos
três caminhos a percorrer, urgentemente. O primeiro é que essa
comissão se sente com a Defesa Civil, com o Igam e com a Copasa e
apresente um plano emergencial para levar água, seja por meio de
caminhão-pipa, seja pelo que for, mas levar água para o povo beber.
A segunda, a curto e médio prazos, diz respeito a equipar os poços
artesianos. Ninguém acredita que, numa região que passa seis meses
sem chuva, tenhamos quase 600 poços artesianos perfurados que
não foram equipados. A máquina perfura os poços de vazão profunda,
com 30 mil a 40 mil litros de água por hora, mas estão enroscados,
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tampados. É preciso construir as adutoras, pois há poço artesiano
perfurado, equipado, mas sem adutora para levar água para o povo
beber. Uma outra medida seria a construção de cisternas para colher
água de chuva. Essa é uma experiência magnífica. Aliás, faço aqui
uma homenagem à Igreja Católica na pessoa de D. Mauro, que foi um
dos baluartes na nossa região quanto à idéia de sensibilizar as
autoridades para a construção de caixas para captar água da chuva.
Essa seria um solução a médio prazo. Além disso, propomos a
perfuração de mais poços artesianos. A médio e a longo prazos -
aliás, temos uma audiência já prevista com o Ministério da Integração
Nacional -, sugerimos a construção de barragens. Temos 38
barragens projetadas, que não foram construídas. Estão no DNOCS,
na Codevasf precisando de recursos. Acho que está passando da
hora a constituição dessa comissão. Procuraremos nos reunir para
esse fim. Até sugiro a participação de um Deputado do Noroeste,
como o nosso querido Almir Paraca, assim como de Deputados do
Mucuri, do Rio Doce e do Norte de Minas, para discutirmos o
problema com as nossas autoridades, no âmbito do Estado, e com
autoridades federais, como a Codevasf, o DNOCS e a Defesa Civil
Nacional. Podemos ir a Brasília, para uma audiência com o Vice-
Presidente da República, José Alencar, com o Ministro da Integração
Nacional e com Deputados Federais. Se não tomarmos as devidas
providências, veremos a Rede Globo e outras emissoras, como a
Record, a Bandeirantes e o SBT, fazerem dramáticas reportagens
sobre a nossa região, e tudo ficar do mesmo jeito! Infelizmente, como
tenho dito, as únicas atuações do governo federal, querida Deputada
Elisa Costa, só ocorreram graças às emendas parlamentares dos
Deputados Federais. Quando são incluídas, é determinado que se
faça um poço artesiano aqui, que se equipe um ali, que se perfure
outro acolá. Se não são incluídas, nada temos. O DNOCS e a
Codevasf, vergonhosamente, não têm orçamento próprio. Não se
pode dizer: “Esse dinheiro é da Codevasf, para atender à região como
um todo”. Só há atendimento mediante emendas parlamentares. É
necessário, agora que estamos discutindo o orçamento para o
próximo ano, fazermos pressão, como a que fizemos em prol da BR-
135 e que funcionou. No próximo dia 8, assistiremos à licitação para
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administrar essa rodovia. As coisas, neste país, só funcionam sob
pressão. Então, está na hora de começarmos a pressionar. Uma
comissão especial, protótipo de uma comissão permanente em defesa
dessas regiões, será bem-vinda. Por isso peço a V. Exa., que conhece
a nossa região, que verifique com a assessoria como essa comissão
poderá ser constituída. Solicito-lhe ainda que publique o requerimento
e, se possível, talvez amanhã mesmo, anunciemos oficialmente a
constituição de uma comissão especial em defesa dos norte-mineiros,
dos companheiros do Jequitinhonha, que estão sofrendo, há seis
meses, a seca calcinante, que está matando não só a plantação e as
criações do Norte de Minas, mas também o ser humano, o nosso
povo. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Carlos
Pimenta que seu requerimento foi encaminhado à Mesa e, o mais
rápido possível, verificaremos o que pode ser feito, numa visão
emergencial, somando esforços na busca de soluções para o grave
problema da seca, se possível, em conjunto com a Secretaria
Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha,
Mucuri e do Norte de Minas. Estamos na região central, limite do Norte
de Minas e Jequitinhonha, vivenciando o mesmo problema.

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 - Cumprimento o Deputado Doutor Viana,
Presidente em exercício, os parlamentares da Mesa e os demais
Deputados, como o querido Paulo Guedes, todos os que nos
acompanham pela TV Assembléia e a imprensa. Hoje tratarei de dois
assuntos, que considero importantes, objeto até mesmo de encontro
ocorrido nesta Casa, no Salão Nobre.

Deputado Doutor Viana, primeiramente refiro-me ao encontro que
tivemos, na quinta-feira passada, durante o Fórum das Universidades
Públicas do Estado. Agradeço a presença, nesse evento, de todos os
Deputados, assim como a Presidência do Deputado Alberto Pinto
Coelho. Da mesma forma, agradeço os representantes da Mesa e o
Vice-Presidente, Deputado Doutor Viana, que também se fez
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presente, e as lideranças partidárias. Esse foi o primeiro encontro das
Reitorias, das lideranças de professores de todas as 14 instituições
públicas de Minas Gerais. Hoje, existe um fórum de dirigentes,
coordenado pelo Reitor da Universidade de Viçosa, Prof. Carlos.
Nesse encontro, em que estava um conjunto de Reitores e lideranças
representando as diversas universidades públicas, houve um relato
das ações feitas pelas universidades em Minas Gerais. Essas
instituições estão presentes no Estado em 52 câmpus universitários e
congregam 10.500 docentes, dos quais quase 3 mil possuem
mestrado e mais de 4 mil, doutorado. Na área técnica administrativa,
atuam mais de 16 mil servidores.

São 458 cursos de graduação, sendo 287 diurnos e 256 noturnos.
Há 316 cursos de  especialização  presenciais, 73 à distância, vários
programas de mestrados - 167 - e 101 de doutorados. São 105 mil
alunos da graduação, com quase 10 mil da especialização, na
modalidade presencial. Há também mais de 14 mil alunos na
modalidade à distância, além de mais de 8 mil de mestrado, 4 mil de
doutorado e mais de 16 mil alunos na educação básica e tecnológica.
Há ainda os hospitais de ensino, que efetuam mais de 1.500.000
procedimentos, mantendo mais de 1.500 leitos hospitalares. Esse foi o
relato apresentado pelo fórum de Reitores.

Nesse encontro com a Mesa da Assembléia Legislativa, em que
estavam 11 Deputados, foi apresentado um conjunto de
reivindicações pertinentes e muito importantes para Minas Gerais. O
governo federal instituiu o programa Reune, de reestruturação e
expansão das universidades federais do Brasil.

Deputado Doutor Viana, há uma previsão de que, nos próximos
cinco anos, haverá um acréscimo de 20% a 35% no número de alunos
na graduação nas universidades públicas federais, e também em
Minas Gerais.

Essa expansão do ensino superior significa abrir novas vagas para
todo o Estado e possibilitar a expansão de novos câmpus
universitários e, especialmente, abrir vagas para cursos noturnos,
possibilitando à juventude trabalhadora cursar o ensino superior
gratuito.

Trata-se de uma revolução que acontecerá na educação no Brasil, e
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que também ocorrerá em Minas Gerais. Diante desse programa tão
importante, o Reune, onde as universidades receberão também
recursos do governo federal para ampliar os cursos noturnos, o fórum
de dirigentes fez uma solicitação importante. Queremos a adesão de
todos e trabalharemos para que a Assembléia Legislativa, o
Governador Aécio Neves, as Secretarias de Ciência e Tecnologia, de
Educação, de Fazenda e do Planejamento possam também contribuir
para a expansão dos cursos noturnos, seja nas universidades
federais, seja nas duas universidades estaduais de Minas Gerais, a
Uemg e a Unimontes.

Qual é a proposta dos Reitores? Para a expansão dos cursos de
nível superior, noturno, e mesmo dos câmpus nas diversas regiões de
Minas, o fórum de Reitores propôs uma redução do custo do ICMS da
energia elétrica paga pelas universidades.

Hoje as universidades federais pagam à Cemig 18% de ICMS sobre
a energia elétrica.

Seria muito oportuno que o fórum de dirigentes estivesse aqui nesta
semana. Apresentaremos uma emenda ao Projeto de Lei nº 1.585, do
Governador. Trata-se de um pacote de medidas tributárias que atinge
algumas alíquotas e define métodos de fiscalização do ICMS e
algumas taxas estaduais. Devemos efetivamente incorporar a
Assembléia Legislativa nessa proposta das universidades públicas de
Minas Gerais. A emenda que estamos apresentando - e
trabalharemos pela adesão das Comissões da Assembléia e do
governo de Minas - propõe a redução do ICMS da energia elétrica de
18% para 6% para as universidades públicas. Essa proposta foi
apresentada pelo fórum de Reitores, que também propuseram:
redução nos custos da telefonia, apoio à informatização dos novos
câmpus e das novas extensões universitárias, aos Municípios que
desejam instalar pólos de educação à distância, à manutenção da
emenda da bancada federal mineira a favor das universidades
públicas de Minas Gerais, à implementação de parques tecnológicos,
vinculados às universidades públicas e permanente apoio do governo
de Minas aos recursos destinados à Fapemig, com vistas a garantir a
pesquisa nas universidades.

Essas propostas apresentadas pelas universidades públicas
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requerem estudo aprofundado da Assembléia e do governo de Minas,
especialmente das Secretarias de Ciência e Tecnologia e de
Educação, quando certamente se poderá com a sensibilidade da
Secretária Vanessa, que tem promovido interlocução com as
universidades para apoiar os cursos à distância. Da mesma forma,
requerem estudo das Secretarias de Planejamento e de Fazenda,
para atender a reivindicações tão importantes para Minas Gerais,
especialmente dando oportunidade à nossa juventude.

Nossas universidades públicas têm contribuído para a promoção do
desenvolvimento do Estado, das nossas regiões e para a superação
das desigualdades. Por essa razão, também estamos discutindo uma
extensão universitária para o Vale do Rio Doce, região que ainda não
tem nenhuma universidade pública para atender aos nossos jovens, à
pesquisa, ao desenvolvimento regional e superar as desigualdades
em Minas Gerais. O Vale do Rio Doce precisa urgentemente ter sua
universidade pública, sua universidade federal. Toda a região de
Governador Valadares soma-se hoje a essa manifestação junto ao
governo Lula, ao Ministério da Educação, por meio dos diversos
Prefeitos, das lideranças regionais, das Câmaras Municipais, dos
empresários, trabalhando efetivamente para termos a extensão das
nossas universidades.

Deputado Paulo Guedes, a proposta feita pelos Reitores vem
facilitar, e muito, essa expansão. Se houver redução de energia,
haverá possibilidade de abertura de novos cursos diurnos e noturnos,
levando-os às regiões onde não existe universidade pública, e de
ampliação onde ela já existe, a fim de garantir o espaço das nossas
regiões.

Quero agradecer à Assembléia por ter recebido tão bem os nossos
Reitores, as nossas universidades.

Esse é um espaço de diálogo que está apenas começando. Novas
parcerias e novos diálogos entre a Assembléia e o Estado de Minas
Gerais deverão ser feitos. O Estado de Minas, que está recebendo 12
Cefets, em termos de ensino profissionalizante, com certeza poderá
dar uma efetiva contribuição às nossas universidades públicas.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Primeiramente, Deputada,
gostaria de parabenizá-la por seu pronunciamento tratar de tema tão
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importante, que é a expansão do ensino superior em Minas Gerais, e
de dizer que, da mesma forma como o Vale do Rio Doce ainda não
tem uma faculdade pública, nós também, do Vale do São Francisco
até Manga, uma das mais esquecidas regiões do Estado, igualmente
não temos uma faculdade pública na região. Essa também é uma
reivindicação nossa, e estamos batalhando para levar para Manga,
Januária e São Francisco essas escolas técnicas.

Em Januária, existe um Cefet, mas, em São Francisco, Montalvânia,
Manga e Jaíba, em toda aquela região que tem sua estrutura de
crescimento oriunda do Projeto Jaíba, está faltando mão-de-obra
especializada. Dessa forma gostaria de aproveitar esse seu
pronunciamento, essa idéia dos Reitores, para também chamar a
atenção do governo para as regiões de Manga, Montalvânia, São
João das Missões, Bonito de Minas, Cônego Marinho, Chapada
Gaúcha, Varzelândia, Lontra, Japonvar, um conjunto de mais de 30
cidades daquela região, que também não conta com ensino superior.

A Deputada Elisa Costa - Obrigada, Deputado Paulo Guedes.
Deputado Doutor Viana, outro tema também importante que gostaria

de trazer hoje diz respeito à VII Conferência Estadual da Assistência
Social, que está ocorrendo no Sesc Venda Nova. Na abertura dessa
Conferência, tivemos a oportunidade de lançar, juntamente com o
Deputado André Quintão e os Deputados da frente parlamentar da
Câmara dos Deputados que se fizeram presentes, a Frente
Parlamentar em Defesa da Assistência Social. Um importante passo
de reflexão em relação ao atendimento e à proteção social em Minas
Gerais, a superação da assistência social.

Historicamente, em muitos Municípios, a assistência social teve o
cunho de ser uma atuação clientelista, mas hoje ela é sinônimo de
proteção social, um direito da população e um dever do Estado. É a
garantia de direitos, para que tenhamos políticas públicas de proteção
às populações mais vulnerabilizadas do ponto de vista social, em
Minas Gerais.

A nossa Frente, que ainda vai constituir-se, tem algumas tarefas
muito importantes.  Primeiro,  universalizar os Centros de Referência
da Assistência Social - Cras -, também denominados Casas da
Família, em todos os Municípios mineiros, e implantar os Centros de
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Referência Especializados de Assistência Social - Creas - pelas
regiões do Estado.

O Brasil possui 3.300 Cras e, para o próximo ano, estão previstos,
no Orçamento do governo federal, mais 700 Centros de Referência
em nível nacional. Em Minas Gerais, existem hoje 343 Cras
funcionando no Estado e mais de quatrocentas unidades, porque
existem Municípios que possuem mais de uma unidade do Cras. O
nosso desafio é trabalhar para universalizar esse atendimento,
levando-o a todos os 853 Municípios de Minas.

Outra tarefa da nossa Frente é assegurar o financiamento da política
de assistência social por meio do PPAG, que agora vamos debater em
audiências públicas e aqui, na Assembléia, no mês de novembro; da
mesma forma, a Lei Orçamentária de 2008. Tudo isso para
avançarmos no financiamento dessa política pública tão importante
para Minas Gerais.

Também a tarefa da Frente Parlamentar de acompanhar, monitorar
e avaliar a execução orçamentária mês a mês, passo a passo, para
ver seu cumprimento em termos de desenvolvimento da política de
assistência social.

Cobrar do Estado uma política de recursos humanos na área de
assistência social. O compromisso da Secretaria de Desenvolvimento
Social é realizar concurso público para ampliar o quadro de servidores
na área do desenvolvimento social em Minas Gerais, para que o
atendimento da política seja melhor no Estado. É preciso ampliar o
quadro de servidores, especialmente o da Secretaria de
Desenvolvimento Social, com realização de concurso público, a fim de
garantir que as políticas sejam efetivamente ampliadas no Estado de
Minas Gerais; estimular a criação de frentes parlamentares nas
Câmaras Municipais; fortalecer o Conselho Estadual e os Conselhos
Municipais de Assistência Social, bem como o controle social da
política em cada Município. A importância desses Conselhos é
acompanhar e contribuir para a deliberação e as diretrizes da política
pública de assistência social e fazer seu controle social. Por fim,
devemos contribuir para aumentar os recursos destinados à
assistência social em Minas Gerais.

A conferência está acontecendo, e novas propostas ainda serão
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debatidas, para as levarmos à conferência nacional de Brasília em
dezembro. Mas registramos que, definitivamente, a assistência social
é uma política pública de proteção social. O governo federal do
Presidente Lula, sob a liderança e a coordenação do Ministro Patrus
Ananias, está consolidando, definitivamente, no Brasil e em Minas
Gerais, o Sistema Único da Assistência Social - Suas -, com critérios e
procedimentos transparentes, transformando uma política de governos
em uma política de Estado, uma política do Estado brasileiro. A
exemplo da política de educação e de saúde, temos várias políticas
públicas, entre elas a política de assistência social como uma política
de Estado, que, independentemente de governos, permanecerá.
Permanecerá, porque é fruto da luta da sociedade, das conferências,
da organização social e dos movimentos, dos profissionais de serviço
social, das nossas universidades e faculdades. Enfim, o Suas é uma
conquista definitiva da sociedade, pois se torna uma política do
Estado brasileiro. Da mesma forma, estamos trabalhando para que a
consolidação do Suas seja uma política definitiva no Estado de Minas
Gerais.

Parabenizo a todos os participantes da VII Conferência e a todos os
que participaram das conferências municipais da assistência social -
usuários, gestores municipais, Câmaras e movimentos sociais -, e que
agora, na VII Conferência, transmitem as reivindicações dos
Municípios, das lutas sociais e dos movimentos, até chegarem à
conferência nacional. Eu os parabenizo e faço uma saudação especial
à VII Conferência da Assistência Social. Que, de fato, novas propostas
sejam feitas e novas soluções sejam encontradas para consolidar a
política de assistência social em Minas Gerais! Obrigada.

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 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, quero aproveitar para cumprimentar, pela presença hoje,
durante longo tempo entre nós, o Secretário de Esportes, nosso
querido companheiro Deputado Gustavo Corrêa; e o jornalista Antônio
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Cristiano Guedes, do jornal “Sinetes de Minas”, que prestigia a nossa
reunião.

Na próxima quinta-feira, Sr. Presidente, a Comissão de Direitos
Humanos, e não a Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial, estará em Salto da Divisa para discutir a reforma
agrária. Não vou comentar a impropriedade dessa visita, porque,
naturalmente, se houve algum problema agrário, a Comissão de
Política Agropecuária e Agroindustrial é que deveria ter sido
convocada para ir até lá. Mas estamos aqui para fazer uma reflexão
sobre o problema.

A reforma agrária transformou-se em um dos mais sérios obstáculos
à melhoria da condição de vida do nosso povo, pela incompetência do
governo em realizá-la. E não só do atual governo, mas também dos
governos anteriores. As propostas que foram feitas ao longo do tempo
não vão resolver o problema da estruturação agrária deste país. É
incrível a falta de visão das pessoas em relação ao que deve ser feito
para realizar-se de fato a reforma agrária. É claro que nós, que desde
a juventude abraçamos a idéia da necessidade de reformular a
estrutura agrária do País, de dar aos produtores rurais condições de
ficar em suas terras e de explorá-las, temos suporte do governo para
conseguir todo o ensinamento, treinamento e preparação quanto às
técnicas que devem ser utilizadas para que as famílias rurais possam
permanecer na zona rural. Lembro-me muito bem de que, desde
estudante, na década de 70, lutávamos pela reforma agrária, que
agora virou uma bandeira do MST e de outros movimentos correlatos.
Na verdade, está-se fazendo apenas política partidária e sindical, sem
buscar a solução do problema, criando-se desnecessariamente um
clima de tensão social no País.

No governo federal anterior, comandado pelo Presidente Fernando
Henrique, nasceu o Banco da Terra, com o qual tivemos uma
experiência pessoal: como Presidente da Associação dos Municípios
do Vale do Mucuri, fizemos seis bons assentamentos rurais em
apenas um ano, com toda a estrutura de casas de alvenaria bem
colocadas, com luz e água; adquirimos as ferramentas para o trabalho
dos agricultores e os mantimentos necessários para a manutenção
das famílias até a primeira safra. E as coisas funcionaram muito bem,
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com, é claro, o comprometimento dos seis Municípios onde
implementamos esses assentamentos. Mas o que vemos, ao longo
dos últimos 30 anos, Sr. Presidente, é que se fala muito em reforma
agrária de forma demagógica, sem buscar a efetiva solução para o
problema. Não há solução para nenhum assentamento sem o
envolvimento da comunidade e do poder público locais; se a Prefeitura
não estiver junto, não há como resolver a questão. Não adianta
comprar um pedaço de terra, desapropriar uma fazenda, colocar ali 30
ou 40 famílias e abandoná-las à própria sorte, como tem acontecido
na recente história do Brasil. É um desatino que se pratica, uma
demagogia das mais baratas.

O próprio Presidente da República, há cerca de dois meses,
reconheceu a sua impotência para realizar o seu projeto de assentar
150 mil famílias por ano. E já falamos na Assembléia sobre esse
assunto: a solução é, de fato, a municipalização da reforma agrária.
Ainda noutro dia, fomos discutir esse assunto com o Diretor do Incra
em Minas Gerais, o nosso companheiro ex-Deputado Marcos Helênio,
que concorda que esse debate deve ser aberto o mais depressa
possível. E concordamos nós, da Comissão de Política Agropecuária
e Agroindustrial, que devemos promover um grande debate em torno
desse assunto - o que foi objeto de requerimento já aprovado na
Comissão -, envolvendo Emater, Iesa, IEF, Epamig, a Secretaria de
Estado e os órgãos federais atinentes ao setor.

Sr. Presidente, não podemos conceber que o governo de Minas
tenha deixado passar, no caixa da Secretaria Especial de Reforma
Agrária, R$4.500.000,00, que sobraram do ano passado. Sobrou
dinheiro, e não se fez reforma agrária. Não podemos permitir que isso
continue acontecendo.

Não podemos deixar que um programa seja apenas federal, já que
diz respeito à vida de pessoas que vivem nos Municípios. Os
Prefeitos, os Vereadores e as lideranças locais sabem melhor que o
governo federal quem são as pessoas que moram nas periferias, que
fugiram ou foram expulsas do campo, pelas razões naturais que
conhecemos: a urbanização acelerada que ocorreu no Brasil. Essa
urbanização foi feita despreparadamente. As cidades não estavam
preparadas para receber esse grande contingente de pessoas que
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chegam às cidades e ficam nas periferias, sem saber exercer
nenhuma outra atividade, sem que o governo estivesse preparado
para, desde o ensino fundamental até o ensino médio, treinar essas
pessoas para a vida urbana, preparando-as para trabalharem na zona
urbana.

Temos um quadro interessante no Brasil, em que as cidades estão
cheias de agricultores e as terras estão vazias, sem aproveitamento.
Ainda há pouco, estávamos discutindo, na Comissão de Política
Agropecuária e Agroindustrial, a situação do Norte de Minas. Meu
caro Deputado Paulo Guedes sabe disso. A Petrobras gastou 76
milhões para construir uma usina de biodiesel. Marcou a sua
inauguração para dezembro. Mas a produção de mamona prevista
não dá para 10% da necessidade da fábrica, porque não houve uma
política municipal, um suporte dos governos federal e estadual para
que os Municípios e seus agricultores se preparassem para produzir o
volume de mamona necessário. Tanto é que a fábrica não será mais
inaugurada em dezembro: já estão marcando sua inauguração para
abril do ano que vem. Será que, em abril, dá para plantar mamona?

Quando conversamos sobre esse assunto, dá a impressão de que
queremos fazer média. Não é verdade, Sr. Presidente. Fui Prefeito por
duas vezes e, como Presidente da Associação Microrregional do Vale
do Mucuri por quatro vezes, sei que é possível resolver os problemas
com mais facilidade no âmbito municipal.

Nesta semana, os jornais escandalosamente publicaram,
especialmente o jornal “Estado de Minas” de domingo, em sua
manchete principal, o grande desperdício de bilhões e bilhões de reais
em obras federais inacabadas, com superfaturamento, com erros, as
quais começam e têm de parar porque o projeto está errado. Não há
como conviver mais com esse comportamento do governo federal ao
querer fazer obras. Temos de debater isso aqui, na Assembléia.

O governo federal é incompetente para realizar obras. O governo do
Estado tem um pouco mais de competência, mas quem sabe fazer as
obras necessárias ao povo é o Município. É preciso que comecemos a
discutir aqui, na Assembléia, a necessidade de se fazer o que o
Governador Aécio Neves está fazendo: convênio com as Prefeituras
para repassar-lhes dinheiro para que façam melhores obras, bem-



1191

feitas e com mais economia. As obras federais são um desperdício no
meio do caminho. Até chegar à base, um grande volume de dinheiro
se perde.

Temos o exemplo do Juiz Nicolau, do Tribunal Regional do
Trabalho. Em apenas uma obra, ele conseguiu roubar um volume de
dinheiro equivalente ou um pouco maior do que todas as emendas
dos 77 Deputados Estaduais de Minas Gerais para todos os seus
Municípios. Num só furto, o Juiz Nicolau conseguiu tirar do governo e
colocar no bolso mais dinheiro que todo o valor das emendas dos
Deputados Estaduais.

Na reportagem do jornal “Estado de Minas”, vimos quantos tribunais
estão desviando recursos na construção dos seus prédios. Então, nos
preocupa que o governo federal continue a pensar que é possível
resolver o problema do Município com PAC: dar um PAC para
Divinópolis, outro para Teófilo Otôni, outro para Juiz de Fora, enfim,
um para cada Município, e até tentar, numa medida provisória ou
numa legislação espúria, que o dinheiro desse PAC não entre na
proibição da lei eleitoral, para que as obras possam continuar no
período eleitoral do ano que vem.

Então, a nossa preocupação é com a reforma agrária. Não há como
suportar o crescimento desordenado das cidades. Não há como
encontrar tanto dinheiro para calçar ruas, fazer redes de esgoto e de
água, preparar a cidade para receber esse contingente de pessoas da
zona rural, que estão fugindo de lá porque não recebem do governo
suporte para estruturar o seu trabalho e viver da produção agrícola.

Hoje estamos assistindo a esse quadro. Não é apenas o caso de
Montes Claros, com o problema da mamona. Sabemos que óleo de
mamona é vendido hoje a R$5,00, mas a Petrobras quer pagar
R$1,10. Claro que ninguém produzirá mamona para vender por
R$1,10 para a Petrobras, se o mercado externo paga R$5,00. Há
também a história do pinhão-manso. Por que esses grandes desastres
administrativos acontecem, com a perda substancial de recursos
nacionais? Por que isso acontece? Porque não se ouve a base da
nação brasileira, o Município. Não se ouve a liderança local, não se
escuta o Prefeito, o Vereador, o Presidente da associação comercial
em cada Município, para se fazer um investimento. Estima-se um



1192

investimento de cima para baixo, joga-se aquele dinheiro e
desperdiça-se recurso público a rodo, em todo este país.

Então, Sr. Presidente, quando vimos aqui, pela segunda vez, para
falar sobre municipalização da reforma agrária, desejamos dizer que
queremos a solução. Aqueles que de fato querem a solução ajudarão
os governos federal e estadual, por meio da Secretaria Especial de
Reforma Agrária, a resolver o problema. Mas primeiro é preciso que
as pessoas que trabalham nesse setor tirem as teias de aranha da
cabeça, parem de pensar retrogradamente, solidificando-se em um
sentimento de que apenas o governo federal deve fazer reforma
agrária. Isso não é verdade. A reforma agrária deve ser feita no
Município, em cada bairro, em cada distrito, em cada povoado. O
Prefeito, o Vereador, a liderança local sabem quem são as pessoas
que fugiram da zona rural, quem tem aptidão para o trabalho rural,
quem pode voltar para a zona rural para ser produtor. Que não
venham para a cidade para serem apenas consumidores - e
consumidores de alta estirpe -, que precisam do Bolsa-Família, que
vivem do suporte, da ajuda da Prefeitura para pagar aluguel. A
situação é dramática e precisa ser revertida. Para isso acreditamos
que é ponto de honra defendermos a idéia de que a reforma agrária é
um problema de todos nós, de cada cidadão brasileiro, e não, apenas
um problema do governo federal. É uma realidade que precisa ser
implantada. A reformulação da estrutura agrária brasileira não pode
passar pelo processo que estamos vivendo nos últimos tempos, em
que as grandes indústrias rurais passaram a dominar, com suas
máquinas e equipamentos, o território produtivo brasileiro, deixando
de lado a agricultura familiar.

O suporte para a agricultura familiar iniciou-se no governo Fernando
Henrique e continua no governo Lula. Tudo bem! Assim como
começou o Bolsa-Família, o Bolsa-Renda, o Bolsa-Escola no governo
Fernando Henrique, que continue no governo Lula. Mas quando é que
pensaremos em dar dignidade às pessoas? O suporte é necessário.
Temos de dar ajuda. Temos de ampliar o Bolsa-Família, mas ampliar
de tal sorte que possa dar às pessoas também a oportunidade de
serem produtores, em vez de serem apenas consumidores nas
periferias das grandes cidades.



1193

Temos uma preocupação muito grande porque na nossa região, os
Vales do Mucuri e do Jequitinhonha, ainda há uma definição de os
cidadãos  permanecerem  na zona rural. Em Itambacuri, há uma
região - naquela chapada da chegada a Teófilo Otôni - onde temos
uma comunidade rural bastante concentrada, que pode muito bem ser
aproveitada para um projeto de reforma agrária, de estruturação
agrária, de melhoria das condições de vida do homem do campo. Não
há como continuarmos transportando da zona rural para a cidade
essas pessoas, despreparadas para a vida na cidade. Da mesma
forma, não há como manter na zona rural, sem dignidade, sem
suporte, sem saúde, sem educação, as pessoas que estão lá.

Portanto, Sr. Presidente, o meu pronunciamento, hoje, é para tentar
sensibilizar as pessoas, mostrar ao Secretário Extraordinário para
Assuntos de Reforma Agrária, ao pessoal do MDA, do Incra, a todos
que cuidam de reforma agrária que está na hora de aceitar o convite
para o debate na Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
desta Assembléia a fim de buscarmos juntos uma solução
consentânea com o momento que vivemos hoje.

A reforma agrária não é um assunto apenas para véspera de eleição
nem para estruturar e manter os organismos que estão aí, ganhando
dinheiro do governo para fazer movimentos sociais políticos, sem
resolver o problema. Queremos que o MST seja, de fato, um
instrumento de luta para a reforma agrária, e não, apenas para fazer
política em cima dela. E a forma de não se fazer política em cima da
reforma agrária, ou seja, de fazê-la efetivamente é realizar a sua
municipalização. 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. e Srs. Deputados
e todos os mineiros que nos vêem em mais de 300 cidades pela TV
Assembléia, o assunto que nos traz a esta tribuna é muito importante:
é um pedido urgente de providências contra o maior crime ambiental
que está ocorrendo em Minas Gerais, no Rio São Francisco. As
cidades abaixo de Pirapora - Ponto Chique, São Romão, São
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Francisco, Pedras de Maria da Cruz, Januária, Itacarambi, Manga,
Matias Cardoso - e todas as comunidades ribeirinhas da região estão
passando por um problema nunca antes visto na história do Rio São
Francisco: as pessoas estão proibidas de beber a água do rio; os
pescadores estão proibidos de pescar; a Defesa Civil proibiu o
consumo de peixe; os ribeirinhos estão proibidos de tomar banho no
rio. Tudo isso em decorrência de um assunto de que já falei por
diversas vezes nesta tribuna: o esgoto de Belo Horizonte, que está
sendo jogado no Rio das Velhas e, conseqüentemente, no Rio São
Francisco. Em vários pontos do rio, já são encontrados peixes mortos
de diversas espécies. O pânico já se espalhou na região. E o que nos
intriga é o fato de parecer haver um abafa, pois ninguém diz nada. A
Defesa Civil proíbe, mas o Estado, a Copasa, os órgãos do governo
não tomaram nenhuma providência capaz de satisfazer ou de pelo
menos dar uma resposta ao povo ribeirinho.

Neste final de semana, estive em várias cidades da região. Aliás,
estive reunido com centenas de pessoas que moram nas ilhas do Rio
São Francisco, no Município de São Francisco, e elas estão sem
saber o que fazer. Estão proibidas de pescar, mas não recebem um
salário para manter as famílias; estão proibidas de beber água, mas a
Copasa não manda caminhões-pipa para servir-lhes água tratada. A
cidade de Pedras de Maria da Cruz, por exemplo, Sr. Presidente,
ainda não tem o tratamento da Copasa; a Prefeitura tira a água do rio
e joga diretamente para a cidade, num tratamento secundário. Os
seus habitantes entraram em pânico, e tivemos que, por meio do
DNOCS, perfurar um poço artesiano no meio da cidade para atender
precariamente à população, que viveu um transtorno sem
precedentes.

Portanto, gostaria de registrar aqui esta denúncia. Estive
informando-me a respeito do funcionamento do tratamento do esgoto
sanitário de Belo Horizonte e da Região Metropolitana. Venho aqui
destacar e fazer a denúncia, pois tanto a ETE do Ribeirão Arrudas
quanto a ETE do Ribeirão do Onça, em Belo Horizonte, só tratam
parte do esgoto sanitário. Grande volume de esgoto continua a ser
jogado no Rio das Velhas. Além disso, Sr. Presidente, trata-se de um
tratamento secundário, ou seja, o nitrogênio e o fósforo dos esgotos
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não são tratados. Essas estações não conseguem reter o nitrogênio
nem o fósforo, e eles agem como verdadeiros fertilizantes nas águas
do Rio das Velhas e, conseqüentemente, nas águas do Rio São
Francisco.

Assim, podemos afirmar: tudo indica que a grande proliferação de
algas tóxicas que tomaram conta do Rio São Francisco e do Rio das
Velhas é proveniente do esgoto de Belo Horizonte, que cai nesses
rios; portanto, é de responsabilidade direta da Copasa. Aí surgem
alguns questionamentos. Descobrimos também, Sr. Presidente, que
três tanques de tratamento do esgotos de Belo Horizonte não estão
funcionando. E eu pergunto: Por que a Copasa não está recolhendo o
esgoto? Por que esses três tanques estão parados? Por que é caro?
O interesse econômico está acima do interesse social?

As empresas públicas do Estado - Copasa e Cemig - só pensam
hoje em lucrar, lucrar e lucrar. Ainda ontem, só no Município de São
Francisco, houve 57 comunidades sem energia, e isso apenas porque
houve alguns trovões na região, não chegando nem a chover. Se
chover no Norte de Minas, falta energia.

No entanto, Sr. Presidente, assisti, na semana passada, pela
televisão, a uma propaganda tão bonita da Cemig, como sendo um
exemplo de companhia energética para o País e o mundo. Acredito
que ela se esqueceu de olhar pelo Norte de Minas. É preciso que os
técnicos da Cemig se desloquem até o Norte de Minas. Trata-se da
maior empresa, a mais bem conceituada do Brasil entre as que
oferecem energia, como foi apresentada na propaganda, mas ela não
está chegando da forma como deveria às regiões mais pobres do
Estado.

E mais, Sr. Presidente, há na região poços artesianos equipados
pelo DNOCS há mais de três anos. São centenas de comunidades
rurais que sonhavam com a água. Conseguimos, com muito trabalho,
recursos do governo federal, perfuramos os poços, equipamos,
colocamos a caixa - d’água e instalamos a redistribuição. Mesmo
assim, já são três anos, e a Cemig não faz a ligação da energia. Isso é
um absurdo. Só no Município de Itacambira, são 13 poços equipados
há três anos. No Município de São Francisco, também, 16 poços
artesianos estão equipados há três anos, mas a Cemig não liga a
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energia.
No Município de São João das Missões, há mais quatro poços

equipados há dois anos, e a Cemig não liga a energia. No Município
de Manga, são mais de oito, e assim na região inteira.

Deixo um questionamento, um apelo para que a Copasa e a Cemig
assumam sua responsabilidade social com o Estado e com o povo. É
muito fácil cobrar taxas absurdas. Se a Cemig e a Copasa
diminuíssem seu gasto com propaganda em 50%, com certeza
resolveriam todos os problemas de ligação do Norte do Estado.

Fica aqui, mais uma vez, a pergunta: “o que vamos fazer com a
população ribeirinha do São Francisco? Quem vai pagar a conta?
Como fica a população que vive nas ilhas?”. Esta não pode pescar,
não pode beber água, não pode tomar banho. Nas ilhas, não há
banheiro, não há água encanada, não há poço artesiano, só água do
rio. São milhares de famílias ao deus-dará. Precisamos de uma
resposta urgente do governo do Estado.

Agora vou concordar com o Deputado Antônio Júlio, que sempre usa
esta tribuna para dizer que aqui existem muitos bajuladores que não
estão levando as coisas para o Governador. Portanto quero fazer um
apelo ao governo. Alguns segmentos, algumas secretarias e muitas
pessoas desta Casa escondem do Sr. Governador a realidade do que
ocorre em Minas Gerais. Portanto, Sr. Governador, peço que mande
fazer uma investigação, mande apurar a questão do crime ambiental
que está vitimando milhares de pessoas de nossa região, nosso povo
ribeirinho. As cidades de Pedras de Maria da Cruz, Januária, Manga,
Itacarambi, Matias Cardoso, São Romão e Ponto Chique pedem
providências. As pessoas já não sabem o que fazer. Se a Copasa
tivesse mandado pelo menos cinco ou seis carros-pipas a cada
Município desses para levar água às comunidades ribeirinhas, tudo
bem, mas não: simplesmente se proibiu que bebessem da água e não
deram nenhuma solução para o caso. Os Prefeitos já não sabem o
que fazer, porque as Prefeituras são pobres, os recursos são
pequenos e as Prefeituras não têm equipamento, não têm carros-
pipas, não têm condições de fazer esse atendimento de forma eficaz a
toda a população.

Fazemos aqui, mais uma vez, esse apelo à Copasa, para que sejam
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colocados os três tanques de tratamento ociosos em funcionamento,
porque, se o esgoto de Belo Horizonte estivesse sendo 100% tratado,
com certeza teríamos evitado esse grande crime ambiental contra o
Rio São Francisco e o povo ribeirinho.

Quero também, aqui, fazer um apelo aos órgãos ambientais, ao IEF,
ao Igam, à Feam, à Secretaria de Meio Ambiente, ao Ibama, tão
implacáveis quanto aos pequenos produtores de nossa região. Esses
órgãos às vezes excedem sua função, exigindo corretamente o
tratamento ao meio ambiente, mas outras vezes extrapolam, quando,
por exemplo, embargam nossas barragens no Norte de Minas. São
várias obras embargadas, como as barragens de Berizal, de
Congonhas, do Calindó, e tantas outras obras paralisadas por falta de
licenciamento ambiental, obras fundamentais para o desenvolvimento
do ser humano, porque vão garantir a água. A nossa região está
virando um deserto. O Igam, na semana passada, implacavelmente,
foi até São João das Missões, o Município mais pobre de Minas
Gerais, com o menor índice de desenvolvimento humano. Chegou lá
sem avisar, sem aviso prévio, sem nenhuma política de
conscientização, e desceu multa nos pequenos produtores do Vale do
Itacarambi, tanto do lado de Manga quanto de Missões, espalhando
pânico na região. Mas esses órgãos se calam diante desse crime
ambiental absurdo que ocorre com o Rio São Francisco. Não vi o
Igam, o IEF, a Feam, o Ibama, não vi ninguém levantar a voz contra o
crime ambiental que a Copasa comete contra o Rio São Francisco e o
povo ribeirinho. Gostaria que este pronunciamento fosse ouvido por
essas autoridades e que amanhã começássemos a ter as respostas.

Fica aqui, Sr. Presidente, o nosso protesto e a indignação do povo
ribeirinho e de todos os que sonham ver o Rio São Francisco
revitalizado, fato que já tem a sinalização do governo federal, que
agora, por meio do Ministério da Integração Nacional, está garantindo
recursos para a construção da rede de esgoto e das estações de
tratamento para todas as cidades ribeirinhas: Manga, Montalvânia,
Matias Cardoso, São Romão, Ponto Chique, Pedras de Maria da Cruz,
Itacarambi e tantas outras acima de Pirapora. Mas não adianta fazer o
tratamento de rede de esgoto dessas cidades, se a Copasa continua
jogando o esgoto de mais de três milhões de belo-horizontinos no Rio
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São Francisco.
Amanhã irei a Brasília fazer essa denúncia à Ministra do Meio

Ambiente. Irei também pedir socorro ao Ministro da Integração
Nacional, para que libere recursos emergenciais para socorrer não só
a população ribeirinha do São Francisco, mas também toda a
população do Norte de Minas, que está sendo castigada pela maior
seca que já enfrentamos nos últimos anos. Talvez também este
pronunciamento sensibilize o governo e este inclua mais recursos no
Orçamento do Estado destinado ao Norte de Minas e ao Vale do
Jequitinhonha, principalmente no que se refere ao abastecimento de
água dessas comunidades. Precisamos disso urgentemente, porque o
Orçamento do Estado, já denunciado aqui pela Deputada Ana Maria
Resende, está privilegiando as regiões mais ricas, em detrimento do
Norte de Minas, do Vale do Jequitinhonha e do Mucuri.

Eis a nossa indignação e o nosso pedido de providências. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

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

Deputadas e os Deputados para as reuniões extraordinárias de logo
mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 24, 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 45ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/10/2007

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 Jayro Lessa - Exibição de vídeos -
Entrega de placa - Palavras do Sr. Djalma Bastos de Morais -
Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento -
Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
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Alberto Pinto Coelho - Antônio Júlio - Domingos Sávio - Gil Pereira -
Jayro Lessa - Lafayette de Andrada - Sebastião Costa.

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 Lafayette de Andrada, 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.
Djalma Bastos de Morais, Diretor-Presidente da Cemig; Francelino
Pereira, ex-Governador do Estado; Luiz Augusto de Barros, Vice-
Presidente da Fiemg, representando o Presidente, Sr. Robson Braga
de Andrade; e Deputado Jayro Lessa, autor do requerimento que deu
origem a esta homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença dos Exmos. Srs. Márcio

Damázio Trindade, Presidente da Sociedade Mineira de Engenheiros;
Paulo César de Oliveira, Diretor-Presidente da revista “Encontro”;
João Bosco Torres, Vice-Presidente da Associação Mineira de Rádio
e Televisão - Amirt -; José Maria de Macedo, Diretor de Distribuição e
Comercialização; José Carlos de Mattos, Diretor de Desenvolvimento
de Novos Negócios; Fernando Henrique Schuffner Neto, Diretor de
Geração e Transmissão; Marco Antônio Rodrigues da Cunha, Diretor
de Gestão Empresarial; Luiz Fernando Rolla, Diretor de Finanças,
Participações e de Relações com Investidores; e Bernardo Afonso
Salomão de Alvarenga, Diretor Comercial; e de superintendentes e
funcionários da Cemig.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Cemig por sua

inclusão pela 8ª vez consecutiva no Índice Dow Jones de
Sustentabilidade, edição 2006-2007, como a líder mundial no
supersetor de “utilities”.

Execução do Hino Nacional
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O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional,
executado pelo Coral da Assembléia, sob a regência do Maestro
Guilherme Francisco Furtado Bragança, com acompanhamento do
pianista Antônio Carlos de Magalhães.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Jayro Lessa

Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais; Dr. Djalma Bastos de Morais,
Presidente da Cemig; Sr. Luiz Augusto de Barros, Vice-Presidente da
Fiemg, representando neste ato o Sr. Robson Braga de Andrade,
Presidente da instituição; boa-noite a todos.

A homenagem que será prestada nesta noite à Cemig é mais que o
reconhecimento de suas ações de elevada qualidade para o nosso
Estado; é o agradecimento ao seu interesse voltado para a prestação
de serviços de forma a fazer parte do dia-a-dia da população de
maneira grandiosa, e que se tornou imprescindível para gerar os
resultados nas áreas que lhe são atribuídas por sua responsabilidade.

Aliás, responsabilidade de sucesso que lhe conferiu o título de líder
mundial no supersetor de “utilities” (utilidades), que engloba as
empresas prestadoras de serviço de energia elétrica, distribuição de
gás, saneamento e outros serviços de utilidade pública. Pela oitava
vez consecutiva a Cemig se mantém no Índice Dow Jones de
Sustentabilidade como a única empresa do setor elétrico da América
Latina a fazer parte desse índice internacional.

Por tudo isso, a Cemig é merecedora desta homenagem, pela
qualidade na prestação de serviços, pelo desenvolvimento de ações
de responsabilidade ambiental e social e por suas acertadas decisões
de investimento, as quais efetivamente têm melhorado a vida dos
mineiros.

Essa melhor qualidade de vida está traduzida nos inúmeros serviços
e programas que são oferecidos a 6 milhões de consumidores. Seu
esforço em prol do desenvolvimento socioeconômico de Minas Gerais
é percebido em vários programas, como o Luz para Todos, que já
permitiu a ligação de mais de 154 mil novos consumidores rurais,
valorizando a vida e a melhoria da renda no campo.

Sabemos que a atuação da Cemig vai mais longe e tem-se refletido
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em inúmeros outros projetos, como o Programa Clarear, de
eletrificação urbana, a construção de usinas hidrelétricas, como as de
Baguari e Irapé, além dos investimentos em linhas de transmissão e
distribuição, na sua maior parte em Minas Gerais.

A Cemig atualmente gera, transmite e distribui energia para Minas
Gerais e para outros Estados do Brasil, possui participações em
diversas concessionárias, como a Light, e tem até uma linha de
transmissão em construção no Chile.

Seus esforços voltados para as dimensões ambiental e social são
revelados na execução de programas para a iluminação de campos
de futebol amador, manutenção de reservas ambientais, além do
investimento em projetos que visam à melhoria da eficiência e da
conservação energética, à busca de novas tecnologias e à
participação em diversos projetos culturais.

Por todos os seus aspectos mais que relevantes para o
desenvolvimento do nosso Estado, a Cemig é merecedora dessa
homenagem, por ter sido considerada, numa avaliação internacional,
como uma empresa sustentável, que tem trabalhado para que sua
atuação seja conduzida considerando as dimensões econômica,
ambiental e social da empresa e valorizando o Estado e as
comunidades onde atua.

Parabéns, Governador Aécio Neves, que soube reconhecer no
Presidente desta empresa, Sr. Djalma Morais, sua gestão de
competência, demonstrada já no governo de Itamar Franco e que
agora vem-se destacando no atual governo, contribuindo para elevar a
qualidade dos serviços prestados pela Cemig, esta complexa e bem-
sucedida empresa.

Parabéns também a toda a Diretoria, que, num esforço coletivo,
conseguiu a unificação de ações que levaram à conquista desse
prêmio novamente.

Parabéns ainda a todos os funcionários e envolvidos, direta ou
indiretamente, na construção dessa realidade de sucesso que se
reflete em cada cidade de Minas Gerais.

Enfim, a energia da Cemig, que já era a melhor energia do Brasil,
agora é também a melhor energia do mundo. Muito obrigado.

Exibição de Vídeos
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O locutor - Convidamos os presentes a assistir a uma série de três
vídeos institucionais da Cemig.

- Procede-se à exibição dos vídeos.
Entrega de Placa

O locutor - Neste instante, o Deputado Alberto Pinto Coelho,
Presidente da Assembléia Legislativa, fará a entrega ao Sr. Djalma
Bastos de Morais, Presidente da Cemig, de placa alusiva a esta
homenagem. A placa contém os seguintes dizeres: “O bom
desempenho de uma prestadora de serviços públicos deve ser medido
não só pela sua “performance” financeira, mas principalmente pela
qualidade de seu atendimento e pela avaliação de suas políticas de
responsabilidade social, preservação do meio ambiente, investimento
sociocultural e integração com a comunidade. O Legislativo mineiro
presta sua homenagem à Cemig pela conquista do reconhecimento
internacional do seu compromisso com o desenvolvimento sustentável
do Estado de Minas Gerais, simbolizado na sua indicação como a
líder mundial do supersetor de “utilities” e na sua permanência no
Índice Dow Jones Sustainability World Indexes - DSJI World - pelo
oitavo ano.”.

O Sr. Presidente - Convido o Deputado Jayro Lessa, autor do
requerimento, que acompanhe a Presidência na homenagem.

Palavras do Sr. Djalma Bastos de Morais
Sr. Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Alberto Pinto

Coelho; Ilmo. ex-Governador do Estado de Minas Gerais, Dr.
Francelino Pereira; Deputado Jayro Lessa; Vice-Presidente do
Conselho de Assuntos Legislativos da Fiemg, Dr. Luiz Augusto de
Barros; Srs. Deputados; companheiros e Diretores da Cemig;
superintendentes, gerentes e empregados da Cemig; senhoras e
senhores, esta não é a primeira vez que a Cemig comparece, na
figura de um de seus representantes, neste espaço da democracia. A
Assembléia Legislativa de Minas Gerais já nos recebeu em ocasiões
de trabalho, atendendo ao chamado do povo, e também em
momentos de comemorações.

Nesta noite, vivemos uma ocasião de reconhecimento. O Deputado
Jayro Lessa, que vinha acompanhando o trabalho da nossa empresa
como cliente e líder legítimo de nossa gente, percebeu o grande valor
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de uma notícia amplamente veiculada em nossos meios de
comunicação: a Cemig foi incluída pela oitava vez no Índice Dow
Jones de Sustentabilidade.

O Índice Dow Jones é uma seleção feita com empresas de todo o
mundo, de vários setores da economia, levando-se em consideração
os seus resultados econômicos, a preocupação com o meio ambiente
e os programas sociais desenvolvidos. Percebam, senhoras e
senhores, que não é fácil fazer parte dessa tão seleta lista. No
entanto, a Cemig está nela desde sua criação, na companhia de
empresas como a BMW, a Holcin e a Unilever, gigantes mundiais em
seus respectivos setores.

E este ano, uma nova classificação no Índice nos deu grande
alegria. A Cemig foi eleita líder mundial no supersetor de utilidade
pública. São apenas 16 empresas em todo o mundo na condição de
líder de um supersetor. Permanecemos com esse reconhecimento
internacional porque, apesar de todas as adversidades de um País em
desenvolvimento, somos capazes de criar valor para os acionistas no
longo prazo, conseguindo aproveitar as oportunidades gerenciando os
riscos associados a fatores econômicos, ambientais e sociais.

Os auditores do Índice são extremamente rigorosos durante o
processo de seleção e exigem documentos a respeito daquilo que
afirmamos. Informamos a eles um pouco das nossas práticas, como o
apoio à formação de cidadãos conscientes, através da semana do
meio ambiente e das visitas às nossas reservas ecológicas.

O cuidado com a qualidade da água de nossos rios, eliminando
elementos daninhos, como o mexilhão-dourado, e preservando toda a
flora e fauna aquática, essenciais para a sobrevivência de nosso
patrimônio hídrico.

As árvores, símbolo mais evidente da conservação do meio
ambiente, são alvo de intensos e permanentes programas pela nossa
Cemig, desde o reflorestamento ciliar, que garante a vida dos rios, até
o ambiente urbano, deixando nossas grandes cidades mais bonitas e
também saudáveis.

Comprovamos também tudo aquilo que afirmamos fazer para o
desenvolvimento do Estado, principalmente no que diz respeito aos
programas sociais voltados para as camadas menos privilegiadas.
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Falamos nos programas de eletrificação rural e urbana, que vêm
levando o conforto da energia para todos os lares dos mineiros.

Além da qualidade da energia oferecida aos nossos consumidores, a
Cemig oferece também valores justos em sua conta. Somos a
concessionária com o maior número de consumidores tarifados como
baixa renda. São quase 2.200.000 consumidores residenciais, ou seja,
35% do total de clientes atendidos, que recebem subsídios de até
77%.

Os senhores podem verificar que isso é o que realmente fazemos
para dar mais dignidade àqueles menos favorecidos. Realmente,
temos uma tarifa alta, mas isso é conseqüência dessa nossa atitude
de privilegiar e dar cidadania àqueles tão desprotegidos pela sorte.
São quase 77% os que recebem esse subsídio. Então, quando vemos
alguns cartazes e algumas divagações de setores que julgam a Cemig
como a energia mais cara do Brasil, e realmente o é, pois somos a
energia mais cara do País, mas duvidamos que alguma outra possa
fazer uma reforma tão forte e que dê condições aos menos
privilegiados, como fazemos.

Sabemos que esses três pilares da sustentabilidade, lucratividade,
responsabilidade social e ambiental não podem perder o equilíbrio,
por isso investimos em novos empreendimentos visando à
continuidade para o nosso fornecimento de energia.

Cuidamos para que o capital dos investidores tenha aplicação
correta, com responsabilidade e visão de futuro. Não nos podemos
esquecer, também, do povo mineiro, que há 55 anos vem participando
da nossa história e nos ajudando a construir um futuro melhor para
todos. Por isso investimos em programas ambientais em todas as
comunidades em que atuamos, buscando preservar nossa cultura em
todas as suas manifestações.

Senhoras e senhores, esta é uma noite de festa e de
agradecimento. A Cemig está sendo homenageada por esta Casa no
ano em que completa cinco décadas e meia de atividades.

Coube a um grande estadista mineiro ditar as diretrizes para a sua
criação. Juscelino Kubitschek deu início aos trabalhos de tornar
realidade as Centrais Elétricas de Minas Gerais, em 1952. Hoje, a
Cemig tornou-se referência nacional no setor e já está expandindo
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suas atividades para outros Estados do Brasil e para o exterior.
Continuamos contando com o apoio do governo do Estado, na figura

de seu líder, Dr. Aécio Neves, que contribui, de forma fundamental,
para levarmos adiante nossos projetos.

Uma das preocupações do Governador é com a tarifa em vigor em
nossa empresa. Aliás, ele nos deu a orientação, diretamente a todos
os nossos Diretores, para vermos o que podemos fazer para,
diminuindo nossos custos, minorar essa situação. Estamos
trabalhando nisso, e é bem provável que, no próximo ano, já
possamos colher alguns frutos. Vamos esperar pelo desenvolvimento
dos trabalhos nos próximos dois meses.

Hoje, a Cemig está presente em 12 Estados brasileiros e também no
Chile, integrando o consórcio que administra a carioca Light, a TBE,
que opera linhas de transmissão no Norte e no Sul do País, ou por
meio do atendimento de grandes clientes no Rio, em São Paulo, no
Espírito Santo, no Rio Grande do Sul, entre outros, mas em nenhum
momento perdemos os laços com a nossa terra.

Agradeço à Assembléia do Estado de Minas Gerais, com suas
portas sempre abertas para nos receber, qualquer que seja a
circunstância.

Aos empregados da Cemig, nossos cumprimentos pela competência
e pelo empenho em preservar os ideais dos fundadores da
Companhia.

Nosso muito-obrigado ao povo desta terra, que tem caminhado
conosco em nossa contribuição para a construção de um grande
Estado. A energia dos mineiros é que nos faz acreditar que podemos
crescer, podemos trabalhar pelo Brasil com os olhos no futuro e com o
coração sempre voltado para nossas montanhas.

A todos vocês vamos continuar fornecendo a melhor energia do
Brasil, que também, agora, é a melhor energia para o mundo.
Obrigado.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Coral da Assembléia,

que, sob a regência do maestro Guilherme Francisco Furtado
Bragança, apresentará as músicas “Close to You”, de Burt Bacharach
e Hal David, e “Criaturas da Noite”, de Flávio Venturini e Luiz Carlos
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Sá, a primeira com acompanhamento do pianista Antônio Carlos de
Magalhães.

- Procede-se à apresentação musical.
Palavras do Sr. Presidente

Ilustre Dr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da Cemig; Exmos.
Srs. Francelino Pereira, ex-Governador do Estado de Minas Gerais;
Luiz Augusto de Barros, Vice-Presidente da Fiemg, neste ato
representando o Presidente da Fiemg, Robson Andrade; Deputado
Jayro Lessa, autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem; todo o corpo diretivo, gerencial, técnico e administrativo
da Cemig; Deputados e Deputadas; minhas senhoras e meus
senhores; é motivo de grande alegria para esta Assembléia ter sido a
Companhia Energética de Minas Gerais, orgulho do povo mineiro e
um dos legados mais caros de nosso Governador e Presidente
Juscelino Kubitschek, incluída pela oitava vez consecutiva no Índice
Dow Jones de Sustentabilidade.

Com isso, a Cemig é novamente reconhecida como líder mundial
entre as empresas de energia elétrica, distribuição de gás,
saneamento e outros serviços de utilidade pública.

Não nos surpreende que a empresa, na ponta do mercado brasileiro,
sobretudo por sua competência técnica, permaneça, desde 1999,
como a única companhia de toda a América Latina a fazer
seguidamente parte do Índice Dow Jones. Essa seleção reconhece
entre empresas de todo o mundo, com atuação em diferentes setores
econômicos, aquelas que, além do seu sucesso financeiro, se
mostram capazes de uma gestão integrada às atuações ambiental e
social, garantindo a sustentabilidade em longo prazo.

A Cemig vem-se mantendo, ao longo destes anos, como referência
importante para investidores e administradores de recursos
estrangeiros, os quais se baseiam em seu desempenho para tomar
decisões de investimentos.

Fruto do trabalho integrado entre a sua diretoria e as equipes técnica
e administrativa, tornou-se líder mundial no setor de energia elétrica,
configurando uma resposta mineira aos desafios da globalização.

Empresa de economia mista, mas tendo o Estado como seu maior
acionista, a Companhia Energética de Minas Gerais não só atende
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praticamente a todo o território mineiro, como gera ou comercializa
energia para Santa Catarina, o Espírito Santo, o Rio de Janeiro, São
Paulo e o Rio Grande do Sul.

Entrando no mercado internacional, cumpre um trajeto que não era
possível prever, quando de sua fundação. No momento em que JK a
criou para possibilitar seu programa de modernização e expansão do
parque industrial mineiro, nosso maior estadista não poderia imaginar
até onde caminharia sua criatura. Mas, se hoje cumpre plenamente
seu papel de instrumento de desenvolvimento econômico e social,
ultrapassando nossas fronteiras, o segredo da empresa, para tanto, foi
ter sido sempre eficiente e competitiva.

Gerenciando a maior rede de distribuição de energia elétrica da
América Latina e já atuando na distribuição de gás natural, pode ser
considerada a melhor empresa de energia do Brasil.

Pelo exemplo de gestão que vem combinando rentabilidade e
qualidade com responsabilidade social, a Cemig merece todo o
respeito e todo o carinho da nossa gente, expressos na homenagem
desta Assembléia, que representa a vontade e as aspirações do povo
mineiro. Muito obrigado.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos 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 23, 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 23/10/2007.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 418/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Fundação Odilon Rezende Andrade,
com sede no Município de Três Corações.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 22/3/2007 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. 102, III, “a”, e 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 418/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Fundação Odilon Rezende Andrade, com sede no Município de Três
Corações.

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 (ver alteração realizada em
14/3/2007) determina, no art. 5º, que, em caso de sua dissolução, o
patrimônio será destinado a instituição congênere, com personalidade
jurídica, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a
entidade pública, para aplicação de acordo com as finalidades da
fundação dissolvida; e, no art. 35, que as atividades dos Conselheiros,
Diretores, instituidores, mantenedores ou as de quaisquer membros
de sua administração não serão remuneradas.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 418/2007.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Hely Tarqüínio -

Sebastião Costa - Delvito Alves - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.409/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela visa

a declarar de utilidade pública a Associação Fundamental Cidade
Feliz - Funcif -, com sede no Município de Sabará.
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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 1.409/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Fundamental Cidade Feliz, com sede no Município de
Sabará, que possui como finalidade precípua promover a melhoria da
qualidade de vida dos habitantes locais. Na consecução de suas
metas, desenvolve atividades nas áreas da educação, da cultura, do
esporte e do lazer; oferece cursos profissionalizantes; defende os
direitos da criança, do adolescente e do idoso; 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 1.409/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2007.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.633/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em epígrafe
visa a declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Santa Maria do Suaçuí - Apae -, 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 esta Comissão, que deliberará conclusivamente sobre ela,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.633/2007 pretende declarar de utilidade pública
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a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santa Maria do
Suaçuí, entidade que tem por finalidade prestar serviços assistenciais
a pessoas portadoras de necessidades especiais, promovendo assim
a melhoria da sua qualidade de vida, em especial às que apresentam
algum tipo de deficiência mental, buscando assegurar-lhes o pleno
exercício da cidadania.

Atua, por outro lado, na definição das políticas públicas
implementadas pelo Município e estabelece parcerias com o setor
privado, visando a assegurar o pleno exercício dos direitos da pessoa
portadora de necessidades especiais, e promove divulgação de
informações sobre suas atividades, incentivando o voluntariado e
realizando a publicação de obras especializadas.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título
declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.633/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 24 de outubro de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 8/2007

Comissão Especial
Relatório

Subscrita por um terço dos membros da Assembléia Legislativa e
tendo como primeiro signatário o Deputado Weliton Prado, a Proposta
de Emenda à Constituição nº 8/2007 acrescenta o § 3º ao art. 207 da
Constituição do Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 12/4/2007, a proposição foi
encaminhada a esta Comissão Especial para receber parecer, nos
termos do art. 201, c/c o art. 111, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Proposta de Emenda à Constituição em análise pretende

acrescentar ao art. 207 da Constituição do Estado o § 3º, para
estabelecer o Plano Estadual de Cultura. Conforme a proposta, o
Plano tem duração plurianual e visa ao desenvolvimento cultural do
Estado e à integração das ações do poder público, com vistas à
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promoção da defesa e valorização do patrimônio cultural do Estado e
suas origens; à produção, promoção e difusão de bens culturais; à
formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas
múltiplas dimensões; à democratização do acesso aos bens de cultura
e à valorização da diversidade étnica e regional.

O objeto da proposição se harmoniza com os novos princípios da
política nacional e estadual de cultura, que se pautam pela articulação
entre os entes federados, bem como entre entidades públicas e
privadas, objetivando a promoção e a difusão da cultura, com ampla
participação da sociedade. O Sistema Nacional de Cultura, idealizado
em 2005, no âmbito do Ministério da Cultura, tem como principal meta
gerar, de forma integrada entre as três esferas de governo,
instrumentos capazes de aprimorar os mecanismos de gestão,
informação e formação de recursos humanos na área da cultura, em
todo o País.

Até o início do mês de novembro do ano corrente estarão concluídas
as audiências para discussão do Plano Nacional de Cultura no
Congresso Nacional, onde tramita o Projeto de Lei nº 6.835/2006, que
aprova o Plano. O citado projeto de lei regulamenta a Emenda à
Constituição Federal nº 48/2005, que instituiu o Plano Nacional de
Cultura, a exemplo de outros instrumentos de planejamento já
concebidos nas áreas de educação e saúde. Verifica-se, portanto, a
tempestividade da proposta em análise, que se sintoniza com as
ações desencadeadas em nível federal.

A Conferência Nacional de Cultura, realizada em dezembro de 2005,
informou o planejamento do SNC e do PNC, por meio da consolidação
de um documento elaborado com a participação de Estados e
Municípios, que realizaram conferências de âmbito local, regional e
estadual. Em Minas Gerais, a Conferência Estadual de Cultura foi
realizada em novembro de 2005 com ampla participação dos
Municípios e entidades da sociedade civil organizada. Em 16 de
setembro daquele ano, fora assinada a adesão do Estado de Minas
Gerais e de mais de 200 Municípios mineiros ao Sistema Nacional de
Cultura. Como signatário do SNC, o Estado se compromete, entre
outras ações, a implementar o Plano Estadual de Cultura e a
formalizar o Sistema Estadual de Cultura, que já se encontra
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estruturado no Estado.
A Assembléia Legislativa tem participado ativamente do processo

que deflagrou as ações mencionadas, a começar pela realização do
fórum técnico “Cultura: política e financiamento”, no final de 2004, do
qual surgiram propostas relevantes para o aprimoramento das
políticas públicas de cultura no Estado. A principal proposta foi a
apresentação do Projeto de Lei nº 2.023/2004, que culminou na
criação do Fundo Estadual de Cultura, pela Lei nº 15.975, de 2006, já
em plena operacionalização. Ao lado dos planos de cultura por esfera
de atuação, a criação de fundos estaduais e municipais de fomento à
cultura é também uma das principais metas do Sistema Nacional de
Cultura.

Em suma, constata-se, por todas essas razões, que a instituição do
Plano Estadual de Cultura, em sede constitucional, está perfeitamente
alinhada não somente com os ditames da política nacional para o
setor, mas também com os novos rumos que estão sendo trilhados no
Estado de Minas Gerais, motivo pelo qual a proposta em estudo
merece ser acolhida por esta Comissão Especial.

Apresentamos o Substitutivo nº 1, com o intuito de melhor adequá-la
ao Texto Constitucional mineiro. Os incisos I a VII do art. 207 já
contêm, de forma analítica, os princípios que se pretende incluir no
novo dispositivo, não havendo necessidade de listá-los, com exceção
do proposto no inciso III do parágrafo que se pretende incluir -
formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas
múltiplas dimensões -, que integra uma nova vertente no setor
cultural, que é a profissionalização dos agentes da cultura.

Assim, propomos o acréscimo do inciso VIII no art. 207 para
contemplar esse novo princípio. No texto do § 3º, ampliamos as
possibilidades para o desenvolvimento das ações que integram o
Plano Estadual de Cultura para além do estabelecido na Constituição
Estadual, por entender que as necessidades do setor cultural têm
caráter dinâmico e podem se expressar também por meio de
mecanismos não previstos no Texto Constitucional.

Conclusão
Diante do exposto, manifestamo-nos pela aprovação da Proposta de

Emenda à Constituição nº 8/2007 no 1º turno, na forma do Substitutivo
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nº 1, que apresentamos.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta dispositivos ao art. 207 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - O “caput” do art. 207 da Constituição do Estado fica

acrescido do seguinte inciso VIII, ficando acrescentado ao artigo o §
3º, que se segue:

“Art. 207 - (...)
VIII - formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em

suas múltiplas dimensões.
(...)
§ 3º - A lei estabelecerá o Plano Estadual de Cultura, de duração

plurianual, com vistas ao desenvolvimento das ações de que trata os
incisos I a VIII deste artigo e de outras consideradas relevantes pelo
poder público para a garantia do exercício dos direitos culturais pela
população.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 24 de outubro de 2007.
Maria Lúcia Mendonça, Presidente - Domingos Sávio, relator -

Rosângela Reis - Ronaldo Magalhães.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.599/ 2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em epígrafe é de autoria do Governador do Estado e
visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Brasília de
Minas o imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta a considerou jurídica, constitucional e
legal. 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 1.599/2007 tem por objetivo conferir a necessária

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa fazer
transferência de titularidade de bem público ao patrimônio do
Município de Brasília de Minas, constituído de terreno urbano
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edificado, com área de 1.220,00m², situado no Bairro São João, nesse
Município, incorporado ao patrimônio do Estado em 1961 por doação
do referido ente federativo, para construção de uma escola estadual,
sem constar na escritura pública de doação nenhuma condição nem
cláusula resolutiva.

Em atendimento ao interesse público que deve nortear o negócio
jurídico em causa, prevê o parágrafo único do art. 1º do projeto que o
imóvel será destinado à edificação de posto de saúde, o que
beneficiará toda a comunidade local.

Também em defesa do interesse coletivo, a alienação a ser
realizada está revestida de garantia, uma vez que o art. 2º do projeto
prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado, se, no prazo de
cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não
lhe tiver sido dada a destinação prevista.

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. Encontra-se, pois, em conformidade com o § 2º do art.
105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de
direito financeiro para elaboração e controle dos Orçamentos e dos
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.599/2007, no 1° turno.
Sala das Comissões, 24 de outubro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Elisa Costa - Lafayette

de Andrada - Agostinho Patrús Filho.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.600/ 2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 1.600/2007
tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Campo Belo 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, cabendo agora a



1215

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 1.600/2007 tem como finalidade autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Campo Belo o imóvel
constituído de terreno com área de 342,16m², a ser desmembrada de
um terreno com área total de 6.428m², situado no Bairro da Feira,
nesse Município, adquirido pelo Estado por doação da Câmara
Municipal para construção de uma unidade de ensino. A área a ser
doada destina-se ao alargamento da Rua Pedro Peixoto, o qual não
afetará o funcionamento da Escola Estadual Miguel Rogana, que ali
está funcionando.

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 dos
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal,
em especial o § 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.

O Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça, apenas adequou o texto à técnica legislativa.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.600/2007, no 1° turno, na forma do Substitutivo n º 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Jayro Lessa -

Agostinho Patrús Filho - Lafayette de Andrada - Elisa Costa - Antônio
Júlio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.603/ 2007
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em epígrafe é de autoria do Governador do Estado e
visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Pitangui os
imóveis que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta a considerou jurídica, constitucional e
legal. 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 1.603/2007 tem por objetivo conferir a necessária

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa fazer
transferência de titularidade, ao Município de Pitangui, de dois imóveis
com área de 2.000m² cada um, estando um situado no lugar
denominado Capão do Vale e o outro no lugar denominado Barnabé,
nesse Município.

Esses imóveis foram incorporados ao patrimônio do Estado em
1967, por doação de particulares, para a construção de escolas rurais,
onde funcionaram, respectivamente, as Escolas Estaduais Capão do
Vale e Barbabé. Com a municipalização do ensino fundamental,
atualmente funcionam nos locais unidades de ensino administradas
pelo Município.

Em atendimento ao interesse público que deve nortear o negócio
jurídico em causa, prevê o parágrafo único do art. 1º do projeto que os
imóveis continuarão destinados ao funcionamento de escolas
municipais, beneficiando os estudantes daquelas localidades.

No mesmo sentido, a alienação a ser realizada está revestida de
garantia, uma vez que o art. 2º do projeto prevê a reversão dos
imóveis ao patrimônio do Estado, se, no prazo de cinco anos contados
da lavratura da escritura pública de doação, não lhes tiver sido dada a
destinação prevista.

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 dos balanços da União, dos Estados,
dos Municípios e do Distrito Federal e exige autorização legislativa
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para alienação de patrimônio público. Portanto, encontra-se em
conformidade com os preceitos legais que versam sobre a matéria,
além de não representar despesas para o erário nem acarretar
repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.603/2007, no 1° turno.
Sala das Comissões, 24 de outubro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Lafayette de

Andrada - Elisa Costa - Jayro Lessa - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 2º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 22/2007
Comissão Especial

Relatório
De autoria de um terço dos membros da Assembléia Legislativa,

tendo como primeiro signatário o Deputado Gilberto Abramo, a
proposição em epígrafe acrescenta inciso ao art. 76 da Constituição
do Estado.

Aprovada no 1º turno, na forma original, a proposta retorna a este
órgão colegiado, para receber parecer para o 2º turno, consoante o
disposto no art. 102, c/c com o art. 189, do Regimento Interno.

Fundamentação
Visa a proposta a acrescentar inciso ao art. 76 da Constituição do

Estado, incluindo no rol de competências do Tribunal de Contas a
obrigatoriedade de “encaminhar à Assembléia Legislativa,
separadamente individualizados, os pareceres prévios das contas do
Poder Judiciário e do Ministério Público, constando neles os dados
referentes às suas execuções orçamentárias contemplando
discriminadamente todos os itens exigidos pela Lei de
Responsabilidade Fiscal”.

No parecer para o 1º turno, esta Comissão entendeu ser oportuna e
conveniente a alteração da Constituição do Estado que determina que
o Tribunal de Contas envie a esta Casa, separadamente, os pareceres
prévios das contas do Poder Judiciário e do Ministério Público. Tal
medida contribuiria para maior transparência da atuação desses
órgãos, uma vez que a prestação de contas é dever constitucional de
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todo administrador público e de toda pessoa, física ou jurídica, pública
ou privada, que arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros,
bens ou valores públicos.

Vale destacar que a proposição vai ao encontro do disposto no art.
56 da Lei Complementar nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade
Fiscal - LRF -, o qual dispõe que as contas do Chefe do Poder
Executivo incluirão as contas dos Presidentes dos Poderes Legislativo
e Judiciário e as do Chefe do Ministério Público, que devem ser
analisadas separadamente. Ou seja, da análise do texto da LRF,
depreende-se que, no âmbito estadual, a Assembléia Legislativa deve
julgar não apenas as contas do Governador do Estado, mas também
as do Presidente do Tribunal de Justiça, do Procurador-Geral de
Justiça e do Presidente do Tribunal de Contas.

Ressalte-se que, no âmbito federal, as contas do Ministério Público
da União são analisadas de forma separada pelo Tribunal de Contas
da União e enviadas de forma destacada para o Congresso Nacional,
para votação.

Apresentamos ao final deste parecer o Substitutivo nº 1, que objetiva
aprimorar a proposição, adequando a redação original ao Texto
Constitucional, sem alterar o seu conteúdo.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de

Emenda à Constituição nº 22/2007, no 2º turno, na forma do
Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO N° 1
Acrescenta parágrafo ao art. 76 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Fica acrescentado ao art. 76 da Constitui ção do Estado o

seguinte § 7°:
“Art. 76 - (...)
§ 7° - O parecer a que se refere o inciso I do “cap ut” deste artigo

será emitido, separadamente, para o Poder Executivo, o Poder
Judiciário e o Ministério Público.”.

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

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2007.
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Agostinho Patrús Filho, Presidente - Sebastião Costa, relator -
Fahim Sawan.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 29/2007

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei complementar
em tela altera a Lei Complementar nº 65, de 16/1/2003, e dá outras
providências.

Aprovada no 1º turno, na forma do vencido, retorna a matéria a esta
Comissão, para receber parecer no 2º turno. Nos termos do art. 189, §
1º, do Regimento Interno, em anexo apresentamos a redação do
vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
A proposição em exame tem por escopo alterar a Lei Complementar

nº 65, de 2003, que organiza a Defensoria Pública do Estado, define
sua competência e dispõe sobre a carreira de Defensor Público.

As alterações incidem sobre os arts. 12, 19, 46, 49, 57, 58, 76 e 77
da referida lei orgânica e se referem à nova estrutura proposta para a
carreira de Defensor Público, ao posicionamento dos seus atuais
ocupantes, à transformação dos respectivos cargos e ao ingresso
nessa carreira em face da nova estrutura. Tratam, ainda, das
hipóteses para o exercício do cargo de Defensor Público-Geral e da
Chefia da Defensoria Pública.

Finalmente, propõe-se a criação de 282 cargos de Defensor Público.
Conforme já ressaltado no exame da proposição no 1º turno, as

medidas apresentadas buscam o reconhecimento e a valorização da
carreira de Defensor Público.

A Defensoria Pública presta serviço público essencial porquanto
está incumbida de prestar assistência jurídica integral e gratuita às
pessoas que comprovarem insuficiência de recursos. O aumento do
número de cargos de Defensor Público bem como a melhoria dessa
carreira são medidas que, certamente, contribuirão para o
cumprimento da sua missão constitucional.

O afastamento do Defensor Público, sem prejuízo do subsídio, dos
direitos e das vantagens, para exercício da Presidência da Associação
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dos Defensores Públicos de Minas Gerais; a previsão de que o
Subdefensor Público-Geral exerça o cargo de Defensor Público-Geral
no caso de vacância, foram propostas que aperfeiçoaram a
proposição.

Por ser oportuno e por tratar-se tão-somente de aprimorar o disposto
no art. 12 da Lei Complementar nº 65, de 2003, a que se refere o art.
2º do vencido no 1º turno, apresentamos a Emenda nº 1 na conclusão
deste parecer. Ressalte-se que tal proposta não constitui matéria nova
porquanto apenas complementa a regra de substituição prevista no
mencionado artigo para a hipótese de vacância simultânea dos cargos
de Defensor Público-Geral e de Subdefensor Público-Geral.

Conclusão
Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº

29/2007 na forma do Substitutivo nº 1, com as Emendas nºs 1 a 4 no
1º turno, com a Emenda nº 1, a seguir.

EMENDA Nº 1
Acrescente-se ao art. 12 da Lei Complementar nº 65, de 16 de

janeiro de 2003, a que se refere o art. 2º do vencido no 1º turno, o
seguinte § 2º, passando o parágrafo único a § 1º:

“Art. 2º - (...)
‘Art. 12 - (...)
§ 1º - O cargo de Defensor Público-Geral será exercido pelo

Subdefensor Público-Geral se a vacância se der nos últimos seis
meses do mandato.

§ 2º - Na hipótese de vacância simultânea dos cargos de Defensor
Público-Geral e de Subdefensor Público-Geral o cargo de Defensor
Público-Geral será exercido pelo Defensor Público de Classe Especial
mais antigo na carreira e será promovida eleição no prazo de trinta
dias.’.”.

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Inácio Franco, relator - Domingos

Sávio - André Quintão - Ademir Lucas.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 29/2007

(Redação do Vencido)
Altera a Lei Complementar nº 65, de 16 de janeiro de 2003, que

organiza a Defensoria Pública do Estado, define sua competência e
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dispõe sobre a carreira de Defensor Público e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O parágrafo único do art. 12 e o § 2º do art. 19 da Lei

Complementar nº 65, de 16 de janeiro de 2003, passam a vigorar com
a seguinte redação:

“Art. 12 - (...)
Parágrafo único - O cargo de Defensor Público-Geral será exercido

pelo Subdefensor Público-Geral , se a vacância se der nos últimos
seis meses do mandato.

(...)
Art. 19 - (...)
§ 2° - Nas hipóteses previstas neste artigo, assumi rá a chefia da

Defensoria Pública o Subdefensor Público-Geral.”.
Art. 2º - O “caput” do art. 46 da Lei Complementar nº 65, de 16 de

janeiro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 46 - O quadro de carreira da Defensoria Pública, distribuída em

classes na forma do anexo desta lei complementar, é integrado por mil
e duzentos cargos efetivos.”.

Art. 3º - O anexo da Lei Complementar n° 65, de 200 3, passa a
vigorar na forma do Anexo I desta lei complementar.

Art. 4º - 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, respeitada a ordem
de classificação e o número de vagas existentes, e posicionado na
Classe I - Nível I, exercendo as funções de Defensor Público
Substituto até completar o seu estágio probatório.

Parágrafo único - O Defensor Público a que se refere o “caput” deste
artigo tem as mesmas prerrogativas, vedações, os mesmos
impedimentos e vantagens de caráter indenizatório do Defensor
Público de Classe I - Nível II.".

Art. 5º - 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
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constará sua nova condição como Defensor Público de Classe I -
Nível II, 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. 6º - O art. 58 da Lei Complementar nº 65, de 2003, passa a
vigorar com a 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.
§ 1º - Os cargos de Defensor Público estão distribuídos em classes,

na quantidade estabelecida no anexo desta lei complementar, já
considerados os providos pelos membros da Defensoria Pública que
integram a carreira na data da publicação desta lei.

§ 2º - A Classe I da carreira de Defensor Público é dividida em
Níveis I e II.".

Art. 7º - 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. 58 da Lei Complementar nº 65, de 2003,
alterado pelo art. 4º desta lei complementar, e os seus cargos serão
transformados de acordo com a correlação constante no Anexo II
desta lei complementar.

Art. 8º - 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. 9º - O art. 76 da Lei Complementar nº 65, de 2003, passa a
vigorar acrescido dos incisos V e VI com a seguinte redação:

“Art. 76 - (...)
V - gratificação natalina;
VI - terço constitucional de férias.”.
Art. 10 - O art. 77 da Lei Complementar nº 65, de 16 de janeiro de
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2003, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 77 - (...)
Parágrafo único - É assegurado o afastamento do Defensor Público,

sem prejuízo de subsídio, direitos e vantagens, para exercer a
Presidência da Associação dos Defensores Públicos de Minas
Gerais.”.

Art. 11 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação.

Anexo I
(a que se refere o art. 2º da Lei Complementar nº ..., de ... de ... de

2007)
  * - A tabela referente ao Anexo (de que trata o art. 46 da Lei
Complementar n° 65, de 16 de janeiro de 2003) - Qua dro de Cargos
da Carreira de Defensor Público Estadual  - Quantitativo e Distribuição
por Classes foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25.10.2007.
  * - A tabela referente ao Anexo II (a que se refere o art. 6º da Lei
Complementar n° ..., de ... de ... de 2007) - Tabel a de Correlação -
Carreira de Defensor Público foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 25.10.2007.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.082/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Corrêa, o projeto de lei em tela tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a permutar com o Município
de Heliodora os imóveis que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno na forma original 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 1.082/2007 visa autorizar o Poder Executivo a

permutar dois terrenos contíguos de propriedade do Estado, com área
total de 4.032m², situados na Rua Vidal Barbosa, esquina com Rua
Fernando José Ribeiro, por imóvel pertencente ao Município de
Heliodora, com 3.480m², situado na Rua Vidal Barbosa, ambos
localizados nesse Município.
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A finalidade do referido negócio jurídico é regularizar a ocupação
dos imóveis, pois a Escola Municipal Bárbara Heliodora funciona em
próprios pertencentes ao Estado, enquanto a Escola Estadual de
Heliodora desenvolve suas atividades no imóvel do Município, o que
dificulta o acesso a recursos financeiros para implementação das
respectivas melhorias.

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 ressaltar que, atendendo ao interesse da comunidade e dos
entes federativos envolvidos na demanda, a permuta se fará sem
torna para as partes.

Assim, reiteramos nossa concordância com a pretendida alienação
por atender aos preceitos legais que versam sobre a transferência de
domínio de bens públicos.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.082/2007, no 2º turno.
Sala das Comissões, 24 de outubro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Elisa Costa - Lafayette

de Andrada - Agostinho Patrús Filho.
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.154/ 2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De iniciativa do Deputado Paulo Cesar, o Projeto de Lei nº
1.154/2007 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Bambuí os imóveis que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno com a Emenda nº 1 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. Em observância ao § 1º do citado art. 189, a
redação do vencido faz parte deste parecer.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.154/2007 pretende autorizar o Poder Executivo

a fazer a transferência de domínio ao Município de Bambuí de cinco
terrenos, sendo dois com 10.000m² e os demais com 10.080m²,
4.800m² e 2.500m², todos situados nesse Município. Doados ao
Estado por particulares e pelo próprio ente federativo, nos referidos
imóveis foram construídas escolas rurais, que, atualmente,
encontram-se ociosas.

As alienações de imóveis do patrimônio do Estado devem ser
fundamentadas no interesse público, o que, neste caso, está
assegurado pelo parágrafo único do art. 1º do projeto em análise, que
determina o uso dos imóveis para o desenvolvimento de atividades
sociais de interesse público. Ademais o art. 2º prevê a reversão dos
bens ao domínio do Estado se, findo o prazo de três anos contados da
lavratura da escritura de doação, não lhes for dada a destinação
prevista.

Ressalte-se que a autorização legislativa pretendida pela proposição
em tela decorre da exigência contida no art. 18 da Constituição do
Estado, no inciso I do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, e no §
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.

Ratificamos que a matéria em questão atende aos preceitos legais
que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, por
não representar despesas para o erário nem acarretar repercussão na
Lei Orçamentária.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.154/2007 no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 24 de outubro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Elisa Costa, relatora - Lafayette de Andrada -

Jayro Lessa - Agostinho Patrús Filho.
PROJETO DE LEI Nº 1.154/2007

(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Bambuí os
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imóveis que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Bambuí os seguintes imóveis urbanos, situados nesse Município e
registrados no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Bambuí:

I - terreno com 10.080m² (dez mil e oitenta metros quadrados),
registrado sob o nº 12.294, a fls. 281 do Livro 3-J;

II - terreno com 10.000m² (dez mil metros quadrados), registrado sob
o nº 8.631, a fls. 20 do Livro 3-J;

III - terreno com 10.000m² (dez mil metros quadrados), registrado
sob o nº 12.399, a fls. 290 do Livro 3-J;

IV - terreno com 4.800m² (quatro mil e oitocentos metros
quadrados), registrado sob o nº 9.438, a fls. 148 do Livro 2-AK;

V - terreno com 2.500m² (dois mil e quinhentos metros quadrados),
registrado sob o nº 6.406, a fls. 226 do Livro 2-X.

Parágrafo único - Os imóveis a que se refere este artigo destinam-se
ao desenvolvimento de atividades sociais de interesse público.

Art. 2º - Os imóveis a que se refere esta lei reverterão ao patrimônio
do Estado se, no prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhes for dada a destinação prevista
no artigo anterior.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2° 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 nº 1.236/2007
tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao Município
de Pirapora os imóveis que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1,
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. Em observância ao § 1º do citado art. 189, a
redação do vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.236/2007, na forma aprovada em Plenário,
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autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pirapora dois
terrenos com áreas de 24.074m² e 10.000m², situados nesse
Município, tendo em vista a construção de orla fluvial para instalação
de uma área de eventos.

Em defesa do interesse público, o art. 2º do projeto prevê que os
imóveis reverterão ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco
anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhes
tiver sido dada essa destinação.

Para a alienação de patrimônio do Estado é necessária autorização
legislativa por exigência do art. 18 da Constituição do Estado, do
inciso I do 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, e do § 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.

O projeto de lei em análise atende à legislação vigente sobre
transferência de domínio de bens públicos, além de não representar
despesas para o erário nem acarretar repercussão na Lei
Orçamentária. Portanto, pode ser transformado em lei.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.236/2007 no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 24 de outubro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Jayro Lessa -

Lafayette de Andrada - Elisa Costa.
PROJETO DE LEI Nº 1.236/2007

(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pirapora os

imóveis que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Pirapora os seguintes imóveis, situados nesse Município:
I - um terreno com área de 24.074m² (vinte e quatro mil e setenta e

quatro metros quadrados), registrado sob o nº 6.053, a fls. 214v./215
do Livro 3-G, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
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Pirapora;
II - um terreno com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados),

registrado sob o nº 14.144, a fls. 117/118 do Livro 3- O, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Pirapora.

Parágrafo único - Os imóveis descritos neste artigo destinam- se à
construção de orla fluvial para instalação de uma área de eventos.

Art. 2º - Os imóveis de que trata esta lei reverterão 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 no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.571/ 2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
tem por escopo autorizar o Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado de Minas Gerais - DER-MG - a doar ao Município de
Cataguases o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada com a Emenda nº 1, 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. Em observância ao § 1º do citado art. 189, a redação do
vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.571/2007, na forma aprovada em Plenário,

autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - DER-MG - a doar ao Estado o imóvel constituído pela
área de 6.400,00m², situado na Avenida Manoel Inácio Peixoto, no
Município de Cataguases, para, segundo o parágrafo único do art. 1º,
a edificação das futuras instalações do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado de Minas Gerais. De acordo com o art. 2º, o bem 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.

A transferência de domínio de bens públicos deve ser precedida de
autorização legislativa por exigência do art. 18 da Constituição do



1229

Estado, do inciso I do 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, e do § 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.

Cabe ressaltar que o projeto de lei em análise atende à legislação
vigente sobre a matéria, não representa despesas para o erário nem
acarreta repercussão na Lei Orçamentária, podendo ser transformado
em lei.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.571/2007, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 24 de outubro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Elisa Costa -

Jayro Lessa - Agostinho Patrús Filho.
PROJETO DE LEI Nº 1.571/2007

(Redação do Vencido)
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

Minas Gerais a doar ao Estado o imóvel que especifica, situado no
Município de Cataguases.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado

de Minas Gerais - DER-MG - autorizado a doar ao Estado o imóvel
constituído pela área de 6.400,00m², situado na Avenida Manoel
Inácio Peixoto, no Município de Cataguases, registrado sob a
Matricula nº 10.095, Livro 3-AU, no Cartório de Registro Imóveis da
Comarca de Cataguases.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” deste artigo 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.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 370/2 007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 370/2007, de autoria do Deputad o Dalmo Ribeiro
Silva, que reconhece a estância climática de Monte Verde, no
Município de Camanducaia, 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° 370/2007
Dispõe sobre o reconhecimento de localidade como estância

climática ou hidromineral e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O reconhecimento de localidade como estân cia climática ou

hidromineral se dará por meio de lei específica, atendidos os
requisitos estabelecidos nesta lei.

Art. 2° - São requisitos gerais para o reconhecimen to de localidade
como estância climática ou hidromineral:

I - infra-estrutura hoteleira com oferta de, no mínimo, cinqüenta
apartamentos;

II - infra-estrutura de lazer com quadras poliesportivas e piscinas,
com pelo menos uma quadra e uma piscina cobertas;

III - área verde de dimensão superior a 10.000m² (dez mil metros
quadrados), contígua aos limites da localidade;

IV - serviço médico permanente;
V - plano diretor municipal em que conste, no mínimo:
a) o zoneamento econômico-ecológico do Município;
b) a planta cadastral, na escala de 1:10.000, com a delimitação das

áreas consideradas como de preservação permanente e de proteção
da estância;

c) o plano de urbanismo, nele incluído o paisagismo dos sítios de
interesse para o lazer e o turismo e de seus acessos;

d) a previsão de:
1) infra-estrutura de saneamento ambiental, com abastecimento de
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água e esgotamento sanitário e pluvial em 100% (cem por cento) da
localidade;

2) fornecimento de energia elétrica em 100% (cem por cento) da
localidade;

3) serviço de coleta seletiva e disposição adequada de lixo.
Art. 3° - Poderá ser reconhecida como estância clim ática a

localidade que atender, além dos requisitos gerais estabelecidos no
art. 2°, no mínimo, aos seguintes requisitos especí ficos, comprovados
por estudo climatológico baseado em séries de dados relativas a um
período de trinta anos, obtidas nas estações climatológicas
localizadas no Estado:

I - variação entre as médias anuais das temperaturas mínimas e
máximas menor ou igual a 10° C (dez graus Celsius);

II - umidade relativa média anual maior que 60% (sessenta por
cento), admitida a variação, para menos, de até 10% (dez por cento)
desse índice, nos resultados obtidos no local;

III - número anual de horas de insolação superior a duas mil.
Art. 4° - O projeto de lei que vise ao reconhecimen to de estância

climática será instruído com os seguintes documentos:
I - memorial descritivo, com coordenadas georreferenciadas, dos

limites da área do Município a ser declarada estância climática;
II - estudo climatológico a que se refere o “caput” do art. 3°,

elaborado por profissional legalmente habilitado, que comprove a
ocorrência de microclima com caraterísticas que atendam ao disposto
nesta lei;

III - declaração comprobatória do atendimento ao disposto no art. 2°
desta lei, fornecida pela Secretaria de Estado de Turismo.

Art. 5° - Poderá ser reconhecida como estância hidr omineral a
localidade que, além dos requisitos gerais estabelecidos no art. 2°,
atenda aos seguintes requisitos específicos:

I - fonte de água mineral, termal ou radioativa com comprovada ação
medicamentosa, com vazão mínima de 250.000l (duzentos e
cinqüenta mil litros) por vinte e quatro horas e cuja explotação esteja
legalizada por concessão de lavra;

II - instalações crenoterápicas de uso público, adequadas à natureza
das águas;
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III - área de proteção ambiental da fonte com dimensões
estabelecidas por estudo técnico elaborado por profissional
legalmente habilitado;

IV - laboratório que realize exames bacteriológicos periódicos para
verificação da pureza das águas explotadas ou contrato com entidade
habilitada pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM -
para a realização desses serviços.

§ 1° - Quando na localidade existir mais de uma fon te de água
mineral, termal ou radioativa com propriedades químicas e físico-
químicas semelhantes, segundo a classificação estabelecida no
Decreto-Lei Federal n° 7.841, de 8 de agosto de 194 5, que contém o
Código de Águas Minerais, poderão ser somadas as respectivas
vazões para a apuração do cumprimento do requisito previsto no
inciso I do “caput” deste artigo.

§ 2° - A vazão de águas minerais artificialmente ca ptadas por poço
profundo será calculada com base no nível dinâmico de água, medido
durante período não inferior a vinte e quatro horas.

§ 3° - A vazão de fontes naturalmente captadas será  calculada pela
média aritmética dos resultados de medições mensais consecutivas
tomadas no decorrer de um ano.

Art. 6° - O projeto de lei que vise ao reconhecimen to de estância
hidromineral será instruído com os seguintes documentos:

I - reprodução integral do título minerário de concessão de lavra das
fontes existentes na localidade, com a data de sua publicação no
“Diário Oficial da União”;

II - relatório, elaborado por técnico legalmente habilitado, contendo,
no mínimo:

a) o resultado completo das análises físico-químicas e
bacteriológicas das águas minerais da localidade, executadas por
laboratório credenciado pelo órgão oficial competente;

b) o resultado dos laudos de medição da vazão das fontes da
localidade;

c) a planta, na escala de 1:200, das instalações crenoterápicas
existentes na localidade, acompanhada de memorial descritivo;

d) a comprovação, mediante laudo de órgão estadual ou federal
competente, da ação medicamentosa das águas de fonte existente na
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localidade;
III - declaração comprobatória do atendimento ao disposto no art. 2°

desta lei, fornecida pela Secretaria de Estado de Turismo.
Art. 7° - Ficam reconhecidas como estâncias climáti cas a localidade

de Monte Verde, Distrito do Município de Camanducaia, e a localidade
de Maria da Fé, sede do Município de Maria da Fé.

Parágrafo único - O reconhecimento de que trata este artigo será
considerado revogado se, no prazo de cinco anos contados da data
de publicação desta lei, não for editada lei específica para o
reconhecimento das estâncias referidas no “caput”, atendidos os
requisitos estabelecidos por esta lei.

Art. 8° - Ficam mantidos os reconhecimentos das est âncias
hidrominerais do Estado efetuados até a data de promulgação desta
lei.

Art. 9° - Fica revogada a Lei n° 13.459, de 12 de j aneiro de 2000.
Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Ademir Lucas, relator - Inácio

Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.013/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.013/2007, de autoria do Deput ado Sebastião
Costa, que declara de utilidade pública o Grêmio Esportivo de
Manhuaçu - Greman -, 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° 1.013/2007
Declara  de utilidade pública o Grêmio Esportivo Manhuaçu -

Greman -, com sede no Município de Manhuaçu.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Grê mio Esportivo
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Manhuaçu - Greman -, com sede no Município de Manhuaçu.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.292/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.292/2007, de autoria do Deput ado João Leite,
que declara de utilidade pública o Oito de Dezembro Esporte Clube,
com sede no Município de Mariana, 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° 1.292/2007
Declara de utilidade pública a entidade Oito de Dezembro Esporte

Clube, com sede no Município de Mariana.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Oito de

Dezembro Esporte Clube, com sede no Município de Mariana.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.417/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.417/2007, de autoria do Deput ado Alencar da
Silveira Jr., que declara de utilidade pública a entidade Banda
Dançante Santa Efigênia e Nossa Senhora do Rosário, com sede no
Município de Itabirito, foi aprovado em turno único, com a Emenda n°
1.

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° 1.417/2007
Declara de utilidade pública a entidade Banda Dançante Santa

Efigênia e Nossa Senhora do Rosário de Itabirito, com sede no
Município de Itabirito.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Banda

Dançante Santa Efigênia e Nossa Senhora do Rosário de Itabirito,
com sede no Município de Itabirito.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.437/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.437/2007, de autoria do Deput ado Wander
Borges, que declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo Real
Sociedade, 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° 1.437/2007
Declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo Real Sociedade,

com sede no Município de Sabará.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Grê mio Recreativo

Real Sociedade, com sede no Município de Sabará.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2007.
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Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -
Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.451/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.451/2007, de autoria da Deput ada Rosângela

Reis, que declara de utilidade pública a Associação Beneficente de
Saúde São Sebastião, 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° 1.451/2007
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente de Saúde

São Sebastião, com sede no Município de Coronel Fabriciano.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Beneficente de Saúde São Sebastião, com sede no Município de
Coronel Fabriciano.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.453/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.453/2007, de autoria do Deput ado Zé Maia,
que declara de utilidade pública a Associação Educacional e
Profissionalizante Trabalho e Justiça, com sede no Município de
Coromandel, 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° 1.453/2007

Declara de utilidade pública a Associação Educacional e
Profissionalizante Trabalho e Justiça, com sede no Município de
Coromandel.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Educacional e Profissionalizante Trabalho e Justiça, com sede no
Município de Coromandel.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.461/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.461/2007, de autoria do Deput ado Wander
Borges, que declara de utilidade pública a Sociedade Musical Lira da
Paz, 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° 1.461/2007
Declara de utilidade pública a Sociedade Musical Lira da Paz, com

sede no Município de Sabará.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Soc iedade Musical Lira

da Paz, com sede no Município de Sabará.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Antônio Carlos Arantes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
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1.463/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.463/2007, de autoria do Deput ado Wander
Borges, que declara de utilidade pública o Coral Waldemar Baptista,
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° 1.463/2007
Declara de utilidade pública o Coral Waldemar Baptista, com sede

no Município de Sabará.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Cor al Waldemar

Baptista, com sede no Município de Sabará.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.477/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.477/2007, de autoria do Deput ado João Leite,
que declara de utilidade pública a Associação Mineira das Federações
Esportivas, 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° 1.477/2007
Declara de utilidade pública a Associação Mineira das Federações

Esportivas, com sede no Município de Belo Horizonte.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Mineira

das Federações Esportivas, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.484/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.484/2007, de autoria do Deput ado Wander
Borges, que declara de utilidade pública a Associação dos Blocos
Caricatos e Agremiações Carnavalescas, com sede no Município de
Sabará, 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° 1.484/2007
Declara de utilidade pública a Associação Sabarense de Blocos

Caricatos e Agremiações Carnavalescas, com sede no Município de
Sabará.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Sabarense

de Blocos Caricatos e Agremiações Carnavalescas, com sede no
Município de Sabará.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Antônio Carlos Arantes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.488/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.488/2007, de autoria do Gover nador do
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Estado, que dá a denominação de Escola Estadual Múcio de Castro
Alves à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio - EJA, no
Município de Unaí, 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° 1.488/2007
Dá denominação a escola estadual de ensino fundamental e médio

localizada no Município de Unaí.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Múcio de Castro Alves a

escola estadual de ensino fundamental e médio localizada na
Penitenciária Agostinho de Oliveira Júnior - PAOJ -, no Município de
Unaí.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.492/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.492/2007, de autoria do Deput ado Wander
Borges, que declara de utilidade pública a Federação de Futebol
Society de Minas Gerais - FFSMG -, 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° 1.492/2007
Declara de utilidade pública a Federação de Futebol Society de

Minas Gerais - FFSMG -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fed eração de Futebol
Society de Minas Gerais - FFSMG -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.494/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.494/2007, de autoria do Deput ado Célio
Moreira, que declara de utilidade pública o Núcleo de Prevenção e
Assistência a Dependentes Químicos e Familiares, com sede no
Município de Cachoeira 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° 1.494/2007
Declara de utilidade pública o Núcleo de Prevenção e Assistência a

Dependentes Químicos e Familiares, com sede no Município de
Cachoeira de Minas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Núc leo de Prevenção e

Assistência a Dependentes Químicos e Familiares, com sede no
Município de Cachoeira de Minas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.497/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.497/2007, de autoria da Deput ada Elisa Costa,
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que declara de utilidade pública a Associação de Amigos da Corrida
Rústica de São Sebastião de Timóteo, 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° 1.497/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Amigos da Corrida

Rústica de São Sebastião de Timóteo, com sede no Município de
Timóteo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Amigos

da Corrida Rústica de São Sebastião de Timóteo, com sede no
Município de Timóteo.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.530/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.530/2007, de autoria do Gover nador do
Estado, que 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, 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° 1.530/2007
Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do

Estado, em favor do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas
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Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - 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 com o imóvel cedido pelo Instituto Mineiro de Gestão
das Águas - Igam - ao Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas
Gerais, por meio da Cessão de Uso n° 002/00/2007, n o valor de
R$230.000,00 (duzentos e trinta mil reais);

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

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

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

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 24 de outubro de 2007.
Gilberto Abramo, Presidente - Ademir Lucas, relator - Inácio Franco.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.555/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.555/2007, de autoria do Gover nador do

Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar no valor
R$49.986.000,00 ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas 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° 1.555/2007
Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do
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Estado, em favor da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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 a encargos decorrentes da edição da Lei nº 16.833, de 20 de
julho de 2007, que alterou a tabela de vencimentos básicos dos
servidores da Secretaria da Assembléia.

Art. 2° - Para atender ao disposto no art. 1° 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$1.488.000,00 (um milhão quatrocentos e
oitenta e oito mil reais);

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. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 24 de outubro de 2007.
Gilberto Abramo, Presidente - Ademir Lucas, relator - Inácio Franco.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 23/10/2007, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.

José Aparecido de Oliveira, ex-Ministro de Estado, ocorrido em
19/10/2007, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento do Sr.
Antônio Luís Gonçalves, ocorrido em 15/10/2007, em Martinho
Campos. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 26 DE OUTUBRO DE 2007

ATAS
ATA DA 102ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/10/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana, José Henrique, Getúlio

Neiva e Hely Tarqüínio
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofício nº 12/2007, do
Governador do Estado - Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente):
Apresentação de  Proposições: Projetos de Lei nºs 1.725 a
1.728/2007 - Requerimentos nºs 1.371 a 1.377/2007 - Requerimentos
dos Deputados Délio Malheiros (2), Eros Biondini e Irani Barbosa e
Dinis Pinheiro - Comunicações: Comunicações das Comissões de
Cultura, de Transporte, de Política Agropecuária, de Administração
Pública, de Educação, de Segurança Pública e de Fiscalização
Financeira - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Paulo
Guedes, Carlos Pimenta,  Carlin  Moura, Doutor Viana e André
Quintão - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho
de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Délio Malheiros (2)
e Eros Biondini; deferimento - Discussão e Votação de Pareceres:
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.530 e
1.555/2007; aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimento
dos Deputados Irani Barbosa e Dinis Pinheiro; aprovação -
Requerimento da Deputada Elisa Costa; deferimento; discurso da
Deputada Elisa Costa - Requerimento do Deputado Neider Moreira;
deferimento; discurso do Deputado Irani Barbosa - Requerimento do
Deputado Adalclever Lopes; deferimento; discurso do Deputado Ivair
Nogueira - Requerimento do Deputado Paulo Guedes; deferimento;
discurso do Deputado Paulo Guedes - 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 Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva -
Deiró Marra - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa -
Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo -
Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa -
Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - 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 - Sávio Souza Cruz - Sebastião Helvécio
- Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia - Zezé
Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - 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
- A Deputada Cecília Ferramenta, 2ª- Secretária “ad hoc”, procede à

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

- O Deputado Dinis Pinheiro, 1º-Secretário, lê a seguinte
correspondência:

OFÍCIO Nº 12/2007
Do Sr. Aécio Neves, Governador do Estado, encaminhando o Plano

de Desenvolvimento Integrado - PMDI-2007-2023. (- À Comissão de
Fiscalização Financeira.)

OFÍCIOS
Do Sr. Luiz Antonio Souza da Eira, Secretário Executivo do

Ministério da Integração Nacional, comunicando a liberação de
recursos financeiros em favor do Igam, referente à terceira parcela do
Sétimo Termo Aditivo ao Convênio nº 34/2003-MI. (- 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.)

Do Sr. Lécio Resende da Silva, Presidente do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e dos Territórios, prestando informações relativas ao
Requerimento nº 1.139/2007, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. José Élcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG (2),
prestando informações relativas aos Projetos de Lei nºs 1.593 e
1.597/2007, em atenção a pedido de diligência da Comissão de
Justiça. (- Anexem-se o ofício e as notas técnicas aos respectivos
projetos de lei.)

Do Cel. BM José Honorato Ameno, Comandante-Geral do Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais, prestando informações relativas ao
Requerimento nº 1.082/2007, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Luís Cláudio Fonseca Magalhães, Promotor de Justiça da 1ª
Promotoria de Justiça da Comarca de Viçosa, prestando informações
relativas ao requerimento da Comissão de Direitos Humanos
encaminhado por meio do Ofício nº 2.101/2007/SGM.

Da Sra. Maria Ângela da Silva Batista, Coordenadora-Geral de
Orçamento e Finanças da Secretaria de Reordenamento Agrário, do
Ministério do Desenvolvimento Agrário, encaminhando cópia do
Terceiro Termo Aditivo ao Convênio CV MDA nº 5/2005. (- 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 José Henrique) - 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 1.725/2007
Declara de utilidade pública a Associação Recanto São Francisco,

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

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Associação Recanto São Francisco, com sede no

Município de Extrema, está em pleno funcionamento desde 1991, é
sociedade civil sem fins lucrativos que tem como objetivo a prestação
de assistência, abrigo e educação básica a órfãos e menores carentes
em geral, em ambiente familiar fundado nos valores cristãos.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à Associação melhores
condições para o desenvolvimento das suas atividades assistenciais,
tendo em vista que ela atende aos requisitos constantes na Lei n°
12.972, de 27/7/98.

Esperamos contar com o apoio de nossos nobres pares à aprovação
deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.726/2007
Dispõe sobre a elaboração e a divulgação da lista de fornecedores

que mais descumprem as normas de proteção e defesa do
consumidor.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os órgãos da administração pública estadual integrantes do

Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC - elaborarão,
conjuntamente, sem prejuízo do que dispõe o art. 44 do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor, lista contendo o nome dos dez
fornecedores objeto do maior número de reclamações fundamentadas
e não atendidas.

§ 1º - Para o cumprimento do disposto no "caput", o Estado poderá
celebrar convênios de colaboração com entidades privadas de defesa
do consumidor integrantes do SNDC.

§ 2º - A lista de que trata o "caput" será divulgada anualmente, no
Dia Internacional do Consumidor, celebrado em 15 de março.

§ 3º - A lista de que trata o "caput" será elaborada tendo como
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referência o ano civil imediatamente anterior ao de sua divulgação.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de outubro de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: Cresce, a cada dia, o número de reclamações junto às

entidades públicas e privadas de proteção aos consumidores. Apesar
dos 17 anos de vigência do Código do Consumidor, muitos
fornecedores ainda insistem em desrespeitá-lo, e, com isso,
avolumam-se ainda mais os processos instaurados nesses órgãos

Diante desse quadro, é importante que a sociedade tome
conhecimento do nome dos fornecedores - sejam eles públicos ou
privados - contra os quais é maior o número de reclamações. Tal
medida, respeitadas as limitações legais e constitucionais, além de
dar mais transparência à atuação dos órgãos de proteção ao
consumidor, certamente inibirá a reincidência dos infratores.

Entretanto, a proposição visa a instituir um valioso instrumento para
coibir abusos e garantir relações de consumo mais conformes à
justiça e ao direito. A Lei Federal nº 8.078, de 11/9/90, que contém o
Código de Proteção e Defesa do Consumidor já determina, em seu
art. 44, que "os órgãos públicos de defesa do consumidor manterão
cadastros atualizados de reclamações fundamentadas contra
fornecedores de produtos e serviços, devendo divulgá-los pública e
anualmente.

A divulgação indicará se a reclamação foi atendida ou não pelo
fornecedor". O § 1º do mesmo dispositivo faculta o acesso às
informações constantes nos referidos cadastros para orientação e
consulta por qualquer interessado.

A divulgação da lista aqui proposta irá constituir-se em um grande
instrumento de estímulo ao cumprimento da lei e ao respeito ao
consumidor.

- 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 1.727/2007
Declara de utilidade pública a Casa Beneficente São Vicente de

Paulo, com sede no Município de Senador Firmino.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Casa Beneficente São

Vicente de Paulo, com sede no Município de Senador Firmino.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de outubro de 2007.
Alberto Pinto Coelho
Justificação: A Casa Beneficente São Vicente de Paulo é entidade

de caráter assistencial, sem fins lucrativos, que tem por finalidade
abrigar pessoas carentes de ambos os sexos e idade acima de 18
anos, especialmente idosos desamparados que comprovem
indigência, incapacidade para o trabalho ou abandono familiar e
residência no Município de Senador Firmino.

Com suas iniciativas, assegura a seus assistidos cuidados à saúde e
atividades educacionais, esportivas, culturais e de lazer. Promove
campanhas para financiar suas ações, incentivando a participação da
comunidade e instituições nos programas voltados ao melhor
atendimento de seus abrigados.

Diante da relevância dos serviços prestados pela instituição,
esperamos contar com o apoio dos nobres pares à aprovação deste
projeto de lei, que pretende declará-la de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.728/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores dos

Bairros Pousada D’el Rey e Jardim Colonial - Ambrey -, com sede no
Município de Igarapé.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Moradores dos Bairros Pousada D’el Rey e Jardim Colonial - Ambrey -
, com sede no Município de Igarapé.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de outubro de 2007.
Rômulo Veneroso
Justificação: A Associação dos Moradores dos Bairros Pousada D’el

Rey e Jardim Colonial - Ambrey -, com sede no Município de Igarapé,
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constituída em 21/11/2004, possui natureza jurídica de direito privado,
sem fins lucrativos e com duração indeterminada. A Associação dos
Moradores dos Bairros Pousada D’el Rey e Jardim Colonial tem por
finalidade estimular a organização e o empenho dos moradores para o
exercício de seus direitos e cidadania, bem como a sua promoção e
integração, mediante manifestações culturais, esportivas e de lazer.

Em face do exposto, 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 1.371/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita

seja formulado voto de congratulações com o Município de Córrego do
Bom Jesus, nas pessoas dos Srs. João Batista Ribeiro, Prefeito
Municipal, e Aparecido do Tervolino de Morais, Presidente da Câmara
Municipal, pelo transcurso do 54º aniversário de sua emancipação. (-
À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.372/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o “Bragança Jornal” pelo
transcurso de seu 80º aniversário de veiculação. (- À Comissão de
Transporte.)

Nº 1.373/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Sr. Marcos Lincoln dos
Santos pela posse como Desembargador do Tribunal de Justiça do
Estado. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 1.374/2007, da Deputada Gláucia Brandão, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte pelo transcurso do 110º aniversário do Parque Municipal
Américo Renné Giannetti. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.375/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de Sete Lagoas - Apae - pelo transcurso do
37º aniversário de sua fundação. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 1.376/2007, da Comissão de Educação, em que solicita seja
formulado apelo à Secretária de Educação com vistas a que seja
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reformado o prédio da Escola Estadual Frei Leopoldo, no Município de
Virgolândia.

Nº 1.377/2007, da Comissão do Trabalho, em que solicita seja
formulado apelo ao Delegado Regional do Trabalho em Minas Gerais
com vistas a que sejam as empresas sediadas no Vale do Aço
notificadas para cumprirem as regras de aprendizagem, possibilitando
que os jovens da região tenham a oportunidade de aprender.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Délio Malheiros (2), Eros Biondini e Irani Barbosa e Dinis Pinheiro.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Cultura, de Transporte, de Política Agropecuária, de Administração
Pública, de Educação, de Segurança Pública e de Fiscalização
Financeira.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, público presente e todos que nos vêem pela TV
Assembléia, em grande parte do Estado de Minas Gerais, voltamos
hoje à tribuna para tratar do mesmo assunto que já apresentamos
ontem aqui, neste Plenário, para novamente pedir providências ao
governo do Estado, à Copasa e aos órgãos do meio ambiente sobre o
maior crime ambiental que está ocorrendo no Estado, na história de
Minas Gerais. Trata-se do que vem acontecendo no Rio São
Francisco e no Rio das Velhas.

O povo ribeirinho da minha região, de Pirapora a Manga, passando
por Ponto Chique, São Romão, São Francisco, Pedras de Maria da
Cruz, Januária, Itacarambi, Matias Cardoso e Manga, e dezenas de
comunidades ribeirinhas estão em uma situação nunca vista antes, de
calamidade total.

A Defesa Civil do Estado proibiu as pessoas de consumir a água do
rio, de pescar no Rio São Francisco, proibiu os ribeirinhos de tomar
banho no rio em decorrência do maior crime ambiental que está
acontecendo em Minas Gerais neste momento, relativo ao esgoto de
Belo Horizonte e região metropolitana que é jogado no Rio das Velhas
e chega ao São Francisco.
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Ainda não vimos nenhuma atitude do governo relativamente ao
problema. A Copasa e os órgãos governamentais não tomaram
atitude para socorrer o povo ribeirinho. Como vai ficar a questão do
abastecimento? Na cidade de Pedras de Maria da Cruz, por exemplo,
que não tem a Copasa, a Prefeitura pega água direto do rio e
abastece as residências de mais de 8 mil famílias sem nenhum
tratamento? Essa cidade está em pânico. Fizemos uma operação de
emergência na cidade através do DNOCS, perfuramos um poço
artesiano, mas essa operação é insuficiente para atender a demanda.

Ainda hoje recebi um telefonema do Prefeito de Manga, Joaquim de
Oliveira Mota, cobrando a intervenção da Copasa para viabilizar para
a Prefeitura de Manga caminhões-pipa para atender as comunidades
ribeirinhas, que estão proibidas de consumir a água do São Francisco.
Da mesma forma, recebemos o pedido do Prefeito de Januária, de
Matias Cardoso, de São Francisco, de Ponto Chique e de toda a
região.

Há pânico generalizado, e as autoridades não tomaram
providências. Não podem apenas proibir a utilização da água, a
Copasa e o governo têm que garantir aos Municípios e à população o
acesso à água.

Da mesma forma, quero fazer aqui uma cobrança à Cemig. Há seis
meses, em Montes Claros, tivemos uma audiência pública da
Comissão de Assuntos Municipais para discutir o programa Luz para
Todos com a Cemig e Furnas. Naquela ocasião a diretoria da Cemig
assumiu o compromisso de, ainda naquele mês, priorizar e fazer a
ligação de centenas de poços artesianos públicos que já estão
prontos, perfurados e equipados, faltando apenas a ligação da
energia. Porém, até hoje nenhum desses poços foi eletrificado.

Esta semana tive a oportunidade de ver na televisão uma
propaganda muito bonita da Cemig falando que é a companhia
exemplar do País. Se a Cemig diminuísse um pouco o gasto com
propaganda, poderia ajudar a resolver o sofrimento de milhares de
pessoas da nossa região. Isso sem falar dos blecautes. No Norte de
Minas não pode chover, não pode trovejar porque logo as
comunidades ficam sem energia.

Então, faço um chamamento ao governo do Estado, à Cemig e à
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Copasa, porque o que estamos falando aqui é a pura realidade. Hoje
afirmamos que tanto a estação de tratamento de esgoto do Ribeirão
Arrudas quanto a estação de esgoto do Ribeirão do Onça em Belo
Horizonte só tratam parte do esgoto sanitário, continuando grande
volume de esgoto a ser lançado no Rio das Velhas e,
conseqüentemente, no Rio São Francisco.

Além disso, esse tratamento é secundário, mantendo o nitrogênio e
o fósforo dos esgotos como verdadeiros fertilizantes na água do Rio
das Velhas e do São Francisco. Portanto, tudo indica que a grande
proliferação de algas tóxicas que se desenvolvem ao longo do Rio
São Francisco e do Rio das Velhas é de responsabilidade da Copasa.
Sabemos que aqui há três tanques de tratamento já prontos que não
estão funcionando, que a Copasa não põe em operação. Por isso é
que parte do esgoto cai no Rio das Velhas sem tratamento. Por que
não colocar esses tanques em funcionamento? Se isso tivesse
ocorrido há mais tempo, certamente teríamos evitado o grande crime
ambiental que está acontecendo com o Rio São Francisco e o Rio das
Velhas, conseqüentemente prejudicando milhares de pessoas.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Caro Deputado Paulo
Guedes, o Plenário deveria estar cheio para o discurso de V. Exa.
Estamos vendo propagandas excessivas da Copasa e da Cemig e a
questão do Rio São Francisco. Já está detectado que grande parte do
que está acontecendo com o Rio São Francisco é culpa da Copasa,
que não se manifesta. Sabe por que ela não se manifesta? Porque
hoje ela está privatizada. Se vier à tona que a Copasa também está
contribuindo para essa questão ambiental, certamente haverá uma
presença negativa nos mecanismos das bolsas de valores, apesar de
no Estado de Minas Gerais ninguém ficar sabendo, pois é proibido
falar da Copasa e da Cemig. Não se publica nada. A metade ou um
terço dos recursos que gastam, na televisão e nas rádios, com esse
excesso de propaganda que V. Exa. denuncia, daria para eletrificar
esses poços artesianos que deixam o povo sem água.

Na região metropolitana, Deputado, uma cidade estava sem água
porque a energia que a Cemig fornece não dá conta de tocar o poço,
não toca a bomba de lá. O Prefeito teve que comprar, contratar, alugar
um gerador a diesel. E a Cemig insiste em dizer que é a melhor
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energia do Brasil. Deve ser mesmo, mas para Belo Horizonte. A minha
cidade está do mesmo jeito: não pode trovejar que acaba a luz.

Está na hora de fazermos essa discussão e alertar as autoridades,
pois o que está acontecendo em Minas Gerais não é o que está sendo
divulgado. A questão do Rio São Francisco é séria, e não estou vendo
nenhuma autoridade preocupada com isso. Falo e estou do seu lado
para fazermos um movimento, mesmo que não tenha repercussão,
porque não terá. Infelizmente, a censura chegou a todos os órgãos,
agora até aqui, à TV Assembléia. Temos que aproveitar enquanto a
transmissão está sendo feita ao vivo para fazer essas denúncias,
porque nada disso será publicado ou divulgado. Mas estaremos nessa
luta e falando. Essa questão ambiental do Rio São Francisco, a sua
poluição tem um culpado muito claro e específico, além das
Prefeituras, que é a Copasa. Ela precisa pronunciar-se. Não adianta
ficar jogando a poeira debaixo do tapete, fingindo que não tem culpa e
que não há culpado.

V. Exa. está correto. Onde estão os órgãos ambientais? Se for para
prender um coitado que desmatou 1 hectare, um camarada sem
licença para ter uma cisterna, a polícia é muito ágil; mas, nesse caso
gravíssimo que estamos vivendo no nosso Estado, não vemos
nenhum policiamento. Por isso, V. Exa. está de parabéns. Vamo-nos
pronunciar; vamos falando que, uma hora, alguém ouvirá, e isso será
divulgado ao resto do País.

O Deputado Paulo Guedes - Muito obrigado, Deputado Antônio
Júlio. Com a fala de V. Exa., fico ainda mais cheio de motivos para
continuar e fortalecer esse movimento. Deputado, parece que o
interesse econômico está acima do interesse das pessoas. V. Exa.
falou muito bem sobre a questão dos órgãos ambientais. Pergunto:
onde estão o IEF, o Igam, a Feam, o Ibama, que são tão taxativos e
rígidos com os pequenos produtores rurais do Norte de Minas?

Na semana passada, Deputado, o Igam foi a São João das Missões,
um dos Municípios mais pobres de Minas Gerais, de agricultura
familiar, que só tem pequenos produtores e onde passa o Rio
Itacarambi. A Codevasf construiu uma barragem. Hoje há água o ano
inteiro, o que antes não acontecia porque o rio secava. As pessoas
começaram a mudar a realidade dali depois dessa barragem, com
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pequenas irrigações de 1, 2 e 3 hectares. Os senhores acreditam que
o Igam aplicou multas absurdas, num valor de R$20.000,00,
R$30.000,00, que são mais caras do que a propriedade? Esse
pessoal não tem sentimento. Não vi órgão algum pronunciar-se sobre
esse crime, de uma gravidade sem fronteiras.

Isso é o que está acontecendo com o nosso Rio São Francisco.
Ninguém fala nada. Onde está o IEF, o Igam, a Feam e o Ibama?
Onde está a rigidez? Não vi ninguém multar a Copasa e nenhum
desses órgãos, o Secretário de Meio Ambiente e a imprensa se
pronunciarem. Aliás, a imprensa, que, durante seis meses seguidos,
veiculou matérias e matérias defendendo o rio contra o projeto de
transposição, cala-se agora diante desse crime ambiental. Da mesma
forma que fizeram a campanha contra a transposição, poderiam agora
fazer outra para salvar o rio, que está morrendo em razão do esgoto
de Belo Horizonte, que é de responsabilidade da Copasa.

Fica aqui o nosso apelo para que esta Casa e o governo tomem
uma atitude. Deputado Antônio Júlio, concordarei com V. Exa., que
sempre usa a tribuna. Realmente, há muitas pessoas aqui bajulando o
Governador. Muitas coisas não estão chegando a ele. Portanto,
precisa tomar conhecimento de muitas coisas graves que estão
acontecendo. Aliás, não deve saber que a Cemig deixou centenas de
poços artesianos equipados sem ligar a energia na região. Por
exemplo, há poços artesianos que há três anos o DNOCS perfurou,
equipou, botou caixa e fez a redistribuição, mas as pessoas estão sem
água porque falta ligar a energia. Se é a melhor do Brasil, talvez seja
também a mais cara do País. A energia não está chegando às regiões
mais pobres.

Por isso fazemos aqui, mais uma vez, esse questionamento contra a
Copasa para que tome providências e apresente um pronunciamento
sobre a questão do grande crime ambiental de que o nosso Rio São
Francisco e o nosso povo ribeirinho estão sendo vítimas.

Como ficará, Deputado Carlin Moura, se as pessoas não podem
pescar, beber água nem tomar banho no rio? Como viverão os
“ilheiros”, os pescadores e os ribeirinhos que vivem dele? O governo
teria de pronunciar-se, criar um salário, fazer algo emergencial e
conceder salário mínimo aos pescadores e aos que vivem nas ilhas.
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Vemos que as pessoas estão em pânico na região, e nenhum órgão
se pronunciou. Isso não pode continuar. Todos estão calados. Os
carros-pipa não chegaram para levar água para a comunidade.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois retornaremos a este assunto
aqui. Na 2ª Parte da nossa reunião, usaremos a palavra pelo art. 70
para continuar esta discussão.
* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Com a palavra, o
Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputadas e
Deputados, imprensa e povo do nosso Estado, tenho dois assuntos
para tratar hoje. O primeiro é sobre a mudança dessa novela referente
à CPMF que tramitava no Congresso Nacional, uma vergonha; o
segundo, os acidentes nas estradas de Minas Gerais.

Antes disso, quero cumprimentar o Deputado Paulo Guedes. É mais
uma voz que se eleva em favor do nosso Velho Chico, o Rio São
Francisco. Paulo, temos de bater nessa tecla todo santo dia.

A Comissão de Defesa do Contribuinte, juntamente com a de Saúde,
já agendou para o princípio de novembro uma audiência em Januária.
O Prefeito Sílvio estará lá, aliás está neste momento em Belo
Horizonte, lutando pelo Município. Além da dele, haverá a presença
de todas as lideranças. A maior dificuldade que encontraremos será
levar um desses benditos técnicos do IEF, do Igam, do Copam a
Januária para que fique frente a frente com o povo da região e diga o
porquê de estar acontecendo esses desastres ambientais.

Mas não desistimos. Já encaminhamos ofício ao Governador
pedindo-lhe que determine a ida dos técnicos a Januária. Essa é a
maior dificuldade que enfrentaremos. Espero que, nessa audiência
pública, possamos diagnosticar o problema e ver o que pode ser feito
em caráter emergencial.

Estamos esperando a presença de representantes da Copasa, da
Secretaria de Meio Ambiente, do Copam, do IEF, enfim, desse povo
ligado ao meio ambiente. Para cobrar, são implacáveis, são PhDs,
mas, para prestar esclarecimentos e apresentar soluções, são como
fantasmas: sabemos que existem, mas ninguém os vê. Espero que
estejam presentes em Januária.
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Mas, Sr. Presidente, quero comentar uma reportagem do jornal
“Estado de Minas” de segunda-feira, dia 22 de outubro, que mostra
uma triste realidade no nosso Estado. A manchete diz que as estradas
matam seis por dia em Minas Gerais. Trata-se de uma reportagem
corajosa, que mostra a dura realidade do nosso Estado. Um dia nas
estradas de Minas: 6 mortos, 79 feridos e 103 acidentes.

Isso que estamos mostrando e que foi divulgado pelo Estado de
Minas segunda-feira passada atesta bem o caos que estamos vivendo
aqui no nosso Estado. Estamos diante de um impasse, de um
descaso do governo federal com nossas estradas, que chega às raias
do absurdo. O pior, quando chegamos aos órgãos federais, como o
Ministério dos Transportes, o DNIT, para mostrar o que acontece em
Minas Gerais, eles dizem que estão sabendo e que se trata da maior
malha viária do País. Dizem que dois problemas ocorrem em Minas,
infelizmente. O primeiro é que as estradas não têm projetos. Não direi
que isso é mentira, mas é um engano muito grande. Já o segundo
problema diz respeito, segundo eles, à morosidade das autoridades
locais e estaduais em denunciar o problema e apresentar soluções.

O que acontece, na verdade, é que estamos enfrentando uma
verdadeira guerra nas nossas estradas. Todos os dias morrem seis
pessoas. Se andarmos pelas estradas federais, de Norte a Sul, de
Leste a Oeste, veremos que tudo está do mesmo jeito. A principal
rodovia federal, a BR-381, que liga Belo Horizonte a São Paulo, é o
retrato do abandono pelo governo federal. Quando se vai até a divisa
com São Paulo, a BR-381, a Fernão Dias, é um buraco só.

O mato e os buracos tomaram conta da estrada, e o governo federal
anuncia - parece brincadeira - a privatização da BR-381. Um grupo
espanhol ganhou a concorrência. Dizem que haverá oito pontos de
pedágio, cujo valor será de R$0,99, quase R$1,00, mas não se fala
nada, absolutamente nada acerca da recuperação da estrada. Estou
quase acreditando que o governo federal recuperará a BR-381 para
entregá-la às mãos da iniciativa privada, o que seria outro descaso,
outra brincadeira de mau-gosto com os mineiros que transitam por
essa rodovia.

Na nossa região temos a BR-135, que tem motivado inúmeros
pronunciamentos. O Deputado Arlen Santiago, aqui presente, sabe o
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que estamos dizendo. Há 10 anos utilizamos esta tribuna, há 10 anos
apresentamos nossas reivindicações, há 10 anos denunciamos junto
aos Ministérios Públicos Estadual e Federal as condições dessa
estrada. Parece que agora, no dia 8 de novembro, começaremos a ver
uma luz no fim do túnel. O Ministro marcou uma audiência em Brasília
conosco, e espero que, nessa data agendada, ele anuncie a licitação
da BR-135.

No entanto, a BR-135 não compreende só trechos de Belo
Horizonte. Está sendo duplicado o trecho que vai do Trevão a Montes
Claros. Essa rodovia compreende outros trechos, como é do
conhecimento de dois parlamentares aqui presentes, que são do
Norte de Minas, Arlen Santiago e Paulo Guedes. Eles sabem muito
bem do que estou falando. De Itacarambi a Manga e de Manga a
Montalvânia, essa estrada demonstra o descaso do governo federal.
As máquinas já foram para a região, e já foi anunciado que uma
empresa faria a restauração do trecho. Mexeram na estrada, na qual
fizeram mais buracos. Agora, com as chuvas, virá a lama. O governo
fala que tem dinheiro, mas que não temos o projeto. Quando
apresentamos o projeto, o governo inventa outra desculpa. Todavia,
estamos vendo o que está acontecendo.

A BR-251, de Montes Claros à Rio-Bahia, é a “estrada da morte”,
pois toda semana, infelizmente, ali morrem mineiros e brasileiros,
principalmente no trecho entre Montes Claros e Francisco Sá, ou
melhor, depois de Francisco Sá, na Serra. É a “estrada da morte”, e
percebemos que há um silêncio geral.

Dizem que, para o Programa de Aceleração do Crescimento - PAC -,
há mais de R$500.000.000.000,00, mas o governo está enrolando,
empurrando com a barriga e não apresenta nem sequer um programa
de reestruturação para nossas estradas. Não se pode falar, Deputado
Arlen Santiago, em desenvolvimento e progresso, se não possuímos
estradas. Como transportaremos nossas riquezas? Como transportar
nossos irmãos e companheiros com segurança? Em Minas Gerais não
temos estradas. É necessário que o governo federal, tal como o
Governador Aécio Neves fez, apresente um programa como o Pró-
MG, de recuperação das nossas estradas, ou como o Pró-Acesso, de
construção.
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Iniciaremos a estrada de Januária a Bonito de Minas e a Cônego
Marinho. É preciso haver programas. O resto é balela, é conversa
fiada. Sem programa e sem dinheiro não teremos nenhuma
reestruturação de nossas estradas.

O Deputado Arlen Santiago (em aparte) - Os problemas são
semelhantes. Essa exigência do governo federal por programas para
liberar verbas faz com que fiquemos muito descrentes, vamos
desacreditando na política como um todo. Temos, na Defesa Civil, do
Ministério da Integração, um programa para recuperação das pontes
que se arrebentaram nas últimas chuvas. Há voçorocas em Padre
Paraíso, problemas com a ponte de Campo Azul, etc., e pedem
documento, pedem documento, pedem documento. Choverá
novamente, e o governo federal não consegue liberar o recurso, que,
segundo disseram, liberariam.

Além disso, queremos solidarizar-nos com o problema da
cianobactéria no Rio São Francisco, o qual está atingindo muitos
Municípios. Quero dizer a esses Municípios que vou sentar-me com o
Deputado Paulo Guedes, daqui a pouco, para ver quais são os
Municípios não atendidos pelo governo estadual. Já pelo governo
federal, quase todos os Municípios não estão sendo atendidos. Houve
um PAC, que seria para revitalizar o Rio São Francisco - e é preciso a
transposição -, mas não conseguimos ainda enxergar nenhuma obra
quanto à revitalização. Só dizem que será feito, que será feito e que
será feito.

Na semana passada, o Presidente da Copasa esteve com o
Presidente da Codevasf, discutindo que tem projetos, capilaridade e a
possibilidade de trabalhar na revitalização, principalmente na questão
do esgoto das cidades ribeirinhas. Então bastaria a Codevasf fazer um
convênio, mas ele realmente quase foi maltratado pelo Presidente da
Codevasf.

Colherei os nomes dos Municípios com o Deputado Paulo Guedes.
E, por exemplo, em Pedras de Maria da Cruz, onde o problema está
extremamente grave, no dia 1º de novembro, a Copasa já assume lá.
Foram liberados os caminhões-pipa. Em Várzea da Palma, já temos
caminhões-pipa. Em Mamonas, onde acabou a água para o consumo
humano, há sete caminhões-pipa do governo federal. O Prefeito
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montou um Avadam, foi ao Exército, buscou os recursos, e mais dois
da Copasa. Está buscando a água em Espinosa. Então há como
buscar a água.

Se o Deputado Paulo Guedes quiser a nossa ajuda, com prazer
veremos quais são esses Municípios, para ir não apenas ao Exército,
mas também à Copasa, e onde precisar. Em Minas Gerais, todos
aqueles que têm procurado o Cedec têm tido resposta.

Quanto à Cemig, concordo totalmente com o Deputado Paulo
Guedes, porque não ligar poços artesianos é um absurdo. Não
adianta a desculpa de que, há mais de seis meses, a Eletrobrás não
assina um novo convênio do Luz para Todos. O Governador Aécio
Neves conversou com o Presidente Lula, na Av. Antônio Carlos. O
Lula pegou o telefone e ligou para a Eletrobrás, mas nenhum foi
assinado até hoje. E isso também não é desculpa para a Cemig não
ligar pelo menos os poços artesianos. Muito obrigado.

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço o longo aparte de V. Exa.,
que contribuiu muito. Mas é isso mesmo, pois, quando pegamos o
microfone, dá vontade de dizer muita coisa. Isso é compreensível.
Muito embora eu tenha dito que o Presidente Lula tem procurado
acertar - e tem acertado bem mais que errado -, é necessário que S.
Exa. possa pegar pontualmente essas questões e dar uma resposta à
sociedade. O que não pode é ficar dessa maneira.

O Presidente Luiz Inácio Lula está muito preocupado com a CPMF.
Todos sabemos da historia da CPMF. Quando o Ministro Adib Jatene
criou a CPMF, ela veio com a finalidade de resolver o problema da
saúde pública, mas, ao longo dos anos, foi perdendo sua finalidade, e,
hoje, apenas parte desses recursos é encaminhada à saúde.

Quero cumprimentar alguns Governadores que, corajosamente, têm-
se posicionado a favor de liberar a bancada, de orientá-la a votar pela
aprovação da CPMF, desde que haja repasse de recursos para os
Estados. Em Minas Gerais, temos o exemplo típico de um Estado que
tem cumprido o seu papel. Ele tem gasto apenas o que arrecada. Na
área da saúde, temos, seguramente, o Secretário de Saúde mais
competente do País. Com poucos recursos, o Secretário, nosso
colega Marcus Pestana, apresenta programas que trazem resultados.

Espero que o governo ceda, não às pressões, mas às reivindicações
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dos Governadores liderados pelo nosso Governador Aécio Neves. E
que possa passar mais recursos para a área da saúde, principalmente
para o atendimento de urgência e emergência. Que se faça
atendimento, através de mutirões de programa das cirurgias eletivas,
Sr. Presidente, das hérnias, das varizes, das cataratas. Há milhares
de pessoas precisando desse atendimento.

Espero que o Congresso Nacional tenha maturidade, se aprovada a
CPMF, e que repasse recursos para o Estado, mas dedicando a maior
parte destes para a saúde pública do País. No caso, teremos
cumprida a finalidade da CPMF.

Fora isso, achamos que a CPMF não deve existir, porque não se
trata de um imposto, e sim de uma taxa que não é repassada aos
Municípios e aos Estados. Se cumprir a sua obrigação, temos de nos
render às evidências e aplaudir a negociação que está sendo feita
entre o Presidente Lula e os Governadores. Fora isso, não à CPMF.
Muito obrigado.

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

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, público presente, telespectadores da TV Assembléia,
nesta última segunda-feira, tive a oportunidade de visitar a nossa
querida cidade de Montes Claros, no Norte de Minas, aqui tão bem
representada por uma forte bancada.

Estive lá para participar de um seminário na Unimontes, organizado
pela própria universidade e pela União da Juventude Socialista. O
objetivo era discutir os 90 anos da Revolução Russa. O evento foi
iniciado na segunda-feira e será encerrado hoje, no Centro de
Ciências Humanas - CCH - da Unimontes. Amanhã, por iniciativa do
nosso querido Vereador Lipa Xavier, haverá uma sessão solene na
Câmara Municipal, em comemoração aos 40 anos de falecimento do
nosso querido Che Guevara.

Nossa visita a Montes Claros foi muito produtiva e rica. Conhecemos
de perto a realidade dessa importante cidade. Ontem, pela manhã,
tive a oportunidade de ir também à Câmara Municipal da cidade, a
convite do nosso querido Vereador Lipa Xavier. Na ocasião, eram
debatidos temas importantíssimos para a comunidade. Ressalto aqui
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três desses temas, que considero de fundamental importância.
O Vereador Lipa Xavier manifestou preocupação com a Delegacia

Especializada de Atendimento à Mulher - Deam -, cuja titular é uma
Delegada que já se aposentou. O Movimento de Mulheres de Montes
Claros, a União Popular de Mulheres, a União Brasileira de Mulheres,
enfim, o conjunto dos movimentos sociais de mulheres de Montes
Claros está preocupado com o fato de que, em substituição a essa
Delegada, ocupa o cargo um Delegado do sexo masculino, o que
dificulta o trabalho da Delegacia. Exatamente quando comemoramos
um ano da entrada em vigor da Lei Maria da Penha, existe o temor de
que essa Delegacia corra o risco de ser fechada.

Sendo assim os Vereadores e as mulheres organizadas de Montes
Claros fazem um apelo ao governo do Estado, ao nosso querido
Maurício Campos Júnior, Secretário de Defesa Social, para que agilize
o envio da nova Delegada titular, garantindo, sem dúvida alguma, o
funcionamento da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher.
Montes Claros não pode perder esse importante instrumento de
defesa da cidadania das mulheres do Norte de Minas.

O outro aspecto importante discutido pelos Vereadores é
considerado um profundo desrespeito à população mais carente do
Estado. Trata-se da falta de respeito da empresa Telemar, que entrou
no lugar da nossa empresa pública, por ocasião do processo de
privatização das telecomunicações no Brasil. Na prática, as
privatizações atendem especialmente aos interesses de lucro das
empresas, e não aos interesses sociais.

Como vem ocorrendo em Montes Claros, em várias comunidades
rurais e em vários distritos, os telefones públicos não estão sendo
instalados, pelo contrário, estão sendo até retirados. A população que
vive afastada, nas comunidades rurais, não está tendo acesso aos
telefones públicos da empresa Telemar, que se justifica pelo critério
de não existir população suficiente para a instalação.

Pelo amor de Deus, a população, independentemente de sua
quantidade em determinado lugar, tem direito à comunicação. São
justamente essas pessoas que moram em lugares mais distantes que
precisam do telefone público para se comunicar com os centros
urbanos, por exemplo, com um serviço médico ou com um familiar.
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Mas a Telemar insiste em não instalar esses telefones públicos. Isso
ocorre não só em Montes Claros, mas também em todos os cantos
deste Estado de Minas Gerais, como, por exemplo, em Belo Oriente e
nas comunidades rurais do Vale do Rio Doce.

Deputado Paulo Guedes, não podemos compactuar com esse tipo
de comportamento da Telemar, que não respeita as pessoas do
campo. Será que a Telemar está defendendo que só existam os
centros urbanos ou que a população do campo deva vir para as
cidades, entulhá-las e transformá-las, cada dia mais, nessas grandes
cidades, em que é impossível viver? O lucro não pode ser o seu
critério. Essa empresa tem de cumprir o seu papel social e respeitar
essas comunidades.

Concedo, com muito prazer, aparte ao nobre Deputado Paulo
Guedes, que tão bem representa o Norte de Minas e a nossa querida
Montes Claros.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Primeiro, Deputado Carlin
Moura, gostaria de parabenizá-lo por esse assunto tão importante.
Recebemos esse tipo de cobrança três, quatro, cinco vezes por dia na
minha região. Realmente, a minha região é a mais esquecida, no que
se refere à comunicação, dado o tamanho dos Municípios.

No Sul de Minas, as cidades ficam muito próximas umas das outras,
e praticamente não existe comunidade rural. No entanto, as regiões
de Chapada Gaúcha, Januária, Manga, Itacarambi, Montalvânia,
Bonito de Minas, Varzelândia, São Francisco e Brasília de Minas são
Municípios que têm 100, 150 comunidades rurais, com 100, 200
famílias, todas sem comunicação. Falta um orelhão. Às vezes as
pessoas têm de andar 4km, 5km e até 30km para chegar ao orelhão
mais próximo e se comunicar com seus parentes que vivem nas
cidades, em outras partes do País. A dificuldade é imensa, mas temos
feito abaixo-assinado naquela região inteira, rodando pelas
comunidades, recolhendo assinaturas e enviando-as à Telemar, mas,
até hoje, nada foi feito.

Temos de, nesta Casa, começar a cobrar isso das autoridades
competentes, que regulam esse setor, para saber o porquê de tanta
demora para atender a essas comunidades, que são as que mais
precisam de comunicação, porque estão distantes, afastadas de tudo.
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Quando ocorre um problema de saúde ou qualquer outra coisa
naquelas comunidades, as pessoas ficam em pânico porque não têm
como se comunicar, a não ser utilizar um cavalo ou uma bicicleta e
andar toda essa distância até chegar ao orelhão mais próximo.

Mais uma vez, parabenizo-o por trazer a esta tribuna tema tão
importante. Temos de continuar essa discussão sobre a Telemar em
relação ao atendimento das comunidades rurais dos Municípios mais
distantes e pobres da nossa região.

O Deputado Carlin Moura - Agradeço o aparte do Deputado Paulo
Guedes. Realmente, devemos tratar desse problema com muita
firmeza. Se for o caso, se essa empresa não respeitar, esta
Assembléia tem de começar a abrir CPIs para investigar essas
empresas que não respeitam o povo de Minas Gerais.

Assim como V. Exa. falou aqui, anteriormente, o desrespeito com os
Rios das Velhas e São Francisco merece uma CPI, para investigar o
crime praticado contra esse rios e saber por que a Copasa está de
braços cruzados em relação a isso. Não podemos aceitar essa
situação.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Deputado Carlin
Moura, parabenizo-o por esse pronunciamento, em cuja essência está
a preocupação com os menos favorecidos da nossa população.
Infelizmente, V. Exa., que é um militante da causa dos menos
providos - ou mais desprovidos -, sabe que vivemos uma inversão de
valores. Há muito o valor do capital se sobrepôs ao do humano. As
empresas têm uma voracidade capitalista cruel, e todas querem uma
fatia do bolo, pois há grande demanda de consumo, com grande
possibilidade de lucro, mas as mesmas empresas fogem das
demandas que exigem delas a distribuição desse lucro em benefício
dos menos favorecidos.

Vemos isso na questão dos rios. Empresas instaladas às margens
dos rios estão destruindo a fonte de renda dos pescadores e o lazer e
o turismo da população por causa do poder do capital.

Vemos isso também na questão da telefonia. A Oi Telemar tem uma
responsabilidade muito grande, e é uma incoerência o argumento de
que não há número de pessoas suficiente que justifique a instalação
de um orelhão, quando andamos por este Estado abençoado de
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Minas Gerais e encontramos orelhões no meio do nada, no meio do
mato. Será que esse argumento tem sustentação? Se há orelhões no
meio do mato, em lugar onde não conseguimos imaginar quem os
usará, por que não levar a comunicação a esses locais, já que temos
feito, tantas vezes, o discurso de mundo globalizado?

V. Exa. está de parabéns pela inteligência da abordagem. Faremos
coro em favor daqueles que precisam desse serviço, que, embora não
podendo dar o lucro que as empresas buscam, de igual forma
merecem o seu respeito e atendimento.

O Deputado Carlin Moura - Nobre Deputado Vanderlei Miranda,
agradeço seu aparte. Tenho outra denúncia grave colhida na cidade
de Montes Claros - e precisamos mostrar independência nos nossos
pronunciamentos -, que diz respeito à Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos - ECT -, sob a coordenação do Ministério das
Comunicações, do Ministro Hélio Costa, e da qual cobramos, porque
não está fazendo o serviço de entrega da correspondência nas
comunidades rurais e afastadas, cujos moradores precisam ir até a
sede dos Correios buscar sua correspondência. Muitas vezes, quando
o pobre trabalhador rural ou pessoas de localidades longínquas
chegam à sede dos Correios, a correspondência já voltou. Não
podemos permitir que essa gloriosa empresa seja administrada pela
lógica do lucro. Tenho certeza de que o Ministro Hélio Costa não
pactuará com esse tipo de posicionamento. Queremos exigir que a
ECT, por meio de seu superintendente em Minas Gerais, avalie essa
situação e permita que o cidadão comum do interior e de localidades
mais distantes tenha acesso a esse serviço de entrega de
correspondência em casa, mesmo que de maneira espaçada. Não
precisa ser todo dia, mas deve haver um calendário mínimo de
entrega da correspondência.

Temos chamado atenção para esses pontos, e a visita a Montes
Claros foi muito positiva nesse aspecto.

Para finalizar, quero dizer que o governo Lula tem feito muito por
nosso Estado: em Montes Claros, com a criação da indústria de
biodiesel, através da Petrobras, e na questão das estradas, que tem
sido muito cobrada pelo governo federal.

Devo dizer que Lula tem feito muito, embora tenha de fazer ainda
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mais, pelas estradas em Minas Gerais, com, por exemplo, a
distribuição da Cide, que é a contribuição sobre os combustíveis, em
que hoje os Estados têm participação, o que não acontecia na época
do famigerado Fernando Henrique Cardoso. Para se ter uma idéia, no
segundo mandato de FHC foram investidos R$6.700.000.000,00 no
transporte rodoviário, ao passo que, em apenas três anos, o primeiro
governo Lula investiu aproximadamente R$7.500.000.000,00. Ou seja,
Lula tem investido nas estradas e tem investido muito em Minas
Gerais.

Na própria questão do pedágio, a sistemática adotada pelo governo
Lula é diferente. Hoje o sistema de pedágio é muito mais barato e é
voltado para se fazer a manutenção das estradas. Como pagamos
impostos, as estradas devem ser consertadas pelo governo mesmo,
ao passo que as empresas que pegarem os pedágios devem fazer a
sua manutenção nos moldes do que está sendo feito no processo de
licitação do pedágio da BR-381, em que já foram investidos
R$1.400.000.000,00 para duplicação até Ipatinga e revitalização até
Governador Valadares. Quer dizer, muito tem sido feito pelo governo
federal. De nossa parte, temos de reconhecer os méritos e questionar
o que não funciona, como é o caso dos correios e telégrafos para
essas comunidades mais carentes. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente (Deputado Getúlio Neiva) - Com a palavra, o

Deputado Doutor Viana.
O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente em exercício, Deputado

Getúlio Neiva, Srs. Deputados, imprensa, pessoas que nos assistem
das galerias e pela TV Assembléia, funcionários da Casa, voltamos a
esta tribuna para, mais uma vez, discutir a questão ambiental e
minerária em Minas Gerais. Não poderia deixar de manifestar minha
solidariedade aos pronunciamentos feitos anteriormente. Em primeiro
lugar, pelo Deputado Paulo Guedes, que defendeu com muita
propriedade as questões ambientais, referindo-se especialmente à
seca que está castigando não só este Estado mas todo o Brasil e o
nosso Norte de Minas, que historicamente já vivencia a seca, mas que
está em situação ainda mais grave em razão da estiagem que se
prolonga há mais de seis meses. Depois, pelo Deputado Carlos
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Pimenta, que trouxe, para nossa reflexão, questões relativas às
estradas brasileiras e, especialmente, mineiras, que tanto vêm
matando. As estradas, que deveriam facilitar-nos o ir e vir, estão
sendo assassinas. É certo que, na maioria das vezes, pela
imprudência dos motoristas, mas um grande percentual pela má
qualidade e insegurança das próprias estradas mineiras e brasileiras.
Isso merece não só uma reflexão, mas uma atuação por parte de
todos nós, homens públicos, que somos colocados em postos
públicos para representar e defender o povo que nos manda para cá.

Mas temos que dar a notícia auspiciosa de que, no próximo dia 8, o
Ministro dos Transportes vai receber a todos os Deputados,
principalmente os do Norte mineiro, para anunciar definitivamente a
licitação da BR-135, reclamada há muitos anos por todos nós, do
Centro e Norte mineiros, o que vai beneficiar e trazer mais segurança
não apenas aos que dela fazem uso semanal, mas a todos que nela
trafegam.

Com muito prazer, concedo aparte ao amigo e nobre Deputado Luiz
Tadeu Leite.

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte) - Deputado Doutor Viana,
sempre que V. Exa. deixa a Presidência e dirige-se à tribuna, traz
assuntos importantes de interesse da nossa região, à qual se integra,
para a alegria de todos nós. Desta vez, aborda o assunto da BR-135.

Cheguei ao microfone exatamente para anunciar o que V. Exa.
antecipou: no dia 8 de novembro, data marcada para nós - eu, V. Exa.
e todos os Deputados da bancada do Norte -, encontrarmo-nos em
Brasília com o Ministro dos Transportes Alfredo Nascimento. Na última
vez em que lá estivemos, acertamos essa data. O período de 90 dias
foi para a adaptação do projeto de reconstrução da BR-135, e
aguardaremos, no dia 8, a resposta do Ministro quanto à licitação do
projeto de reconstrução daquela rodovia.

Quero informar que, além do trecho da BR-040 até Montes Claros,
também está incluída a alça final do Anel Rodoviário de Montes
Claros, entre a BR-251 - ligação de Montes Claros à Rio-Bahia - e a
BR-135 - ligação de Montes Claros a Januária. Hoje todos aqueles
caminhões pesadíssimos que trafegam pela BR-135 são obrigados a
chegar ao Centro de Montes Claros porque falta essa alça final do
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Anel Rodoviário. Com essa alça pronta, os veículos que passam em
frente à fábrica de cimento serão desviados à esquerda e passarão
fora da cidade. Portanto, a obra da alça final é importantíssima e está
incluída no projeto da BR-135. Trata-se de um trabalho engenhoso,
realizado pelo Deputado Federal Virgílio Guimarães com a sempre
boa presença do Deputado Paulo Guedes. Eles encontraram uma
forma de incluir a obra dessa alça final do Anel Rodoviário de Montes
Claros dentro do pacote da BR-135.

Então, convidamos V. Exa. para liderar-nos no encontro do próximo
dia 8 de novembro, em Brasília, onde estaremos cobrando do Ministro
Alfredo Nascimento essa rodovia, importantíssima para Curvelo,
Montes Claros, Bocaiúva, e todas as cidades da nossa região.

O Deputado Doutor Viana - Agradeço o aparte do nobre colega
Deputado Luiz Tadeu Leite, que é sempre brilhante.

O terceiro assunto trazido aqui pelo nobre Deputado Carlin Moura é
também de grande importância. Ele diz respeito ao atendimento da
telefonia, principalmente o oferecido pela Telemar nos lugarejos mais
distantes e nas pequenas localidades.

Quero afirmar a grande necessidade de discutirmos o assunto para
que ele aconteça. Recebo os pedidos das pequenas localidades,
como os recebem todos os Deputados, cada um representando sua
região. Quando transferimos os pedidos à Telemar, parece-me que
ela já possui um formulário preparado para responder às solicitações.
Por incrível que pareça, esse formulário está sendo encaminhado de
Fortaleza. A resposta não sai daqui, mas sim de Fortaleza. Essa
resposta nega a solicitação, diz que a localidade será incluída
futuramente e que não há, no momento, como atender ao pedido.

Portanto, antes de entrar no assunto que me trouxe a esta tribuna,
parabenizo os três colegas que me antecederam por abordarem
assuntos extremamente importantes em busca de atender às
necessidades da comunidade, principalmente daquelas mais carentes
de Minas Gerais.

Quero discutir a questão minerária. Tenho enfocado muito essa
questão por estar presidindo a Frente Parlamentar da Atividade
Minerária. Estou trabalhando nos dois extremos da questão. De um
lado, trabalhando no sentido de viabilizar as questões das empresas
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mineradoras do nosso Estado, desde que sejam corretamente
sustentáveis e socialmente também, e, de outro, alertando e cobrando
delas o cumprimento das obrigações que têm para com a sociedade
do nosso Estado. Aqui falo em Minas Gerais, e todos sabemos da
importância das minas para o nosso Estado.

Hoje, pela manhã, a Comissão de Meio Ambiente desenvolveu uma
reunião de grande importância, trazendo a esta Casa o Dr. José
Fernando Coura, Presidente do Sindicato das Indústrias Extrativas no
Estado de Minas Gerais, para discutir a questão, cobrada por vários
Deputados, da Vale do Rio Doce e da CSN, que jogam poeira com o
transporte de minérios, principalmente na região de Nova Lima, que
vira lama quando a rodovia é lavada, causando acidentes na BR-040,
principalmente, e na MG-442, que vai para Belo Vale.

Para a nossa alegria, foi anunciado que, até agosto, estará
concluída uma rodovia interna na área de mineração, das
mineradoras, solucionando a questão em 90% a 95%, a fim de que os
caminhões não trafeguem levando o minério de ferro na BR-040. Isso
tem sido motivo de reclamação da população, das comunidades e de
quem trafega na rodovia. Aliás, já houve audiências públicas aqui para
discutir o que se pode e o que se deve fazer para evitar os acidentes
nessa rodovia, principalmente em Nova Lima.

Queremos dizer que temos cobrado dessas empresas os seus
deveres. Estamos acompanhando o trabalho que a Associação dos
Municípios Mineradores de Minas Gerais - Amig -, presidida por
Juninho, Prefeito de Itabirito, vem realizando para que as
mineradoras, principalmente a maior delas, a Companhia Vale do Rio
Doce, atendam melhor as comunidades, as cidades de onde é retirado
o minério, deixando ali um percentual maior dos seus lucros, dando
uma condição melhor a sua população e aumentando principalmente
o percentual dos “royalties”.

Não somente eu, mas toda a Frente Parlamentar tem trabalhado
com esse objetivo. Devemos sentar-nos com os sindicatos, as
empresas mineradoras e as cidades que fazem parte da Amig para
termos uma discussão madura, a fim de resolvermos essa situação, e
para que se cumpra o que ficar resolvido. Muitas vezes, é feita a
discussão, o debate público, e as empresas ou o responsável, a
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entidade ou instituição não cumprem com o dever, com as obrigações
e, às vezes, com a própria lei. É preciso que haja esse entendimento,
que possamos sentar-nos e, com o espírito desarmado, buscar o
entendimento maduro, maior, solucionando essa questão em
benefício das comunidades, da população dessas cidades, que, em
pouco tempo, não sabemos quando, não terão mais esses minerais
para serem retirados e trazerem algum percentual, algum “royalty”,
alguma riqueza. Sabemos que esse percentual ainda pode ser
melhorado.

Então queremos nos manifestar a respeito desse trabalho, que é a
Frente Parlamentar em defesa da atividade mineral em Minas Gerais,
ou seja, em defesa das empresas e das comunidades das cidades
mineradoras. Estamos nos colocando como parceiros nessa situação.
Já tivemos o posicionamento do Governador Aécio Neves, que
também defende o entendimento das mineradoras com os
representantes das cidades onde possuem suas atividades
minerárias, a fim de buscarem uma solução adequada, como o
aumento do percentual. Assim os Prefeitos e as administrações
municipais poderão promover maiores benefícios para suas
comunidades.

Queremos trazer aqui essa reflexão para os Deputados. A Frente
Parlamentar continuará trabalhando com a lógica de ajudar as
empresas no que for necessário e cobrar delas o que é devido às
comunidades, ao povo e ao Estado. Principalmente, queremos o
reconhecimento delas para a necessidade de haver o
desenvolvimento das cidades por elas exploradas.

Vamos continuar buscando uma solução com a Amig e o Sindiextra.
Já conversei com o Juninho, Prefeito de Itabirito e Presidente da
Amig, com o Sindiextra e com as empresas que o sindicato
representa. Iremos nos sentar nesses próximos 15 dias para buscar,
por meio do consenso e da discussão equilibrada e correta, uma
solução justa para esse problema que se arrasta há muito tempo.
Muitas cidades estão sendo prejudicadas, e as empresas não querem
continuar sendo algozes delas, mas sim suas parceiras. Vamos
buscar esse entendimento para que tudo aconteça corretamente.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.



1272

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana,
nestes 6 minutos tratarei aqui de dois assuntos, de maneira muito
breve. Em primeiro lugar, acredito que um grande debate que o Brasil
faz hoje diz respeito a maior transparência e abertura do Poder
Legislativo como um todo perante a sociedade. Uma das formas de se
aperfeiçoar o funcionamento do Legislativo é democratizar e modificar
para melhor nossos regimentos e previsões constitucionais. Uma
delas diz respeito ao fim do mecanismo de votação secreta nas Casas
Legislativas, e sei que essa é uma proposta polêmica. Existe uma
proposta de emenda à Constituição, do Deputado Sargento
Rodrigues, e uma comissão especial foi formada para discutir o
assunto, mas, talvez pelo excesso de propostas em tramitação - não
farei aqui nenhum juízo -, essa comissão ainda não começou a
analisá-la. Então queria novamente fazer um apelo para os Líderes
partidários e os integrantes dessa comissão especial a fim de
agilizarem o processo.

A decisão sobre a proposta de emenda à Constituição é soberana
do Plenário desta Casa, e não há nenhuma dúvida sobre isso. Porém,
ela tem de ser incluída na ordem do dia para ser votada em Plenário.
Daqui a pouco, o Senado vai aprovar, por exemplo, e a Assembléia
comunicará que tem uma proposta de emenda à Constituição. Estou
fazendo isso antes, porque não seria bom a Assembléia votar ou fazer
debate de um assunto dessa natureza simplesmente por pressão de
opinião pública ou porque o Senado aprovou.

Estou tentando recolher assinaturas para uma proposta de emenda
à Constituição um pouco diferenciada. Na minha opinião, o
mecanismo de voto secreto tem de ser extinto em todas as situações,
para cassação de parlamentar, para eleição de Mesa, votação de
veto. Parlamentar tem de prestar contas para o eleitor que votou nele,
e não para o Prefeito, para o Governador, para o Presidente da
República. O Poder Legislativo afirma sua independência exatamente
assumindo suas posições. Na cassação de parlamentar, não
podemos, independentemente das nossas relações internas, ter
constrangimentos de natureza de amizade, coleguismo, ou de
companheirismo interno nas Casa Legislativas. Temos de analisar
processos e assumir posições naquilo que compete ao parlamentar.
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Quanto aos vetos, temos de ter postura aberta diante da sociedade
para assumir as posições diante dos vetos do Governador aos
projetos de lei. Quanto à eleição de Mesa, temos de ter a clareza,
pois, em todas elas, há aquela insegurança. Será que vai votar?
Haverá traição? Não. Temos de assumir, estou apoiando tal partido,
tal parlamentar, por causa de uma plataforma, de um bom programa
para a Mesa - aliás, esta Mesa aqui, hoje, nesta reunião, está muito
bem representada pelo Deputado Doutor Viana.

Poderíamos fazer esse debate. E não se trata de um debate em que
há o lado bom e o lado ruim, pois sabemos que existem argumentos
de lado a lado, inclusive na academia, que há diferenças dentro dos
partidos, assim como foi o debate da reforma política. Enfim, eu
gostaria de fazer esse debate. Penso, por exemplo, que o fim do voto
secreto, para a discussão dos vetos, pode conferir maior autonomia e
retirar uma certa pressão que está sobre o Poder Legislativo, que
começa a fazer sua legítima aliança com o eleitor, e não com o Poder
Executivo. Esse é um assunto que queria trazer aqui.

O outro assunto é de um convite, em nome das Comissões de
Fiscalização e de Participação Popular. Iniciaremos nesta sexta-feira,
dia 26 de outubro, pela cidade de Araçuaí, no Médio Jequitinhonha,
depois passando por Frutal, no Triângulo Mineiro, Juiz de Fora, Zona
da Mata, e culminando, nos dias 6, 7 e 8 de novembro, em Belo
Horizonte, no processo de discussão pública do PPAG 2008-2011. A
Assembléia discutirá os 57 projetos estruturadores do governo do
Estado. E o melhor é que, além das emendas das Deputadas e dos
Deputados, cada entidade da sociedade civil, cada organização não
governamental e cada movimento social poderá, a partir da
apresentação dos 57 projetos estruturadores, apresentar emendas
populares ao PPAG. É um processo que está sendo realizado em
parceria da Assembléia com o governo do Estado e com a Secretaria
de Planejamento. Iniciamos essa nova prática em 2003. Em 2004,
2005 e 2006, fizemos revisões anuais do PPAG, e novos projetos
estruturadores foram incorporados a partir desses debates públicos.

E aqui reitero o convite: vamos iniciar no dia 26, na cidade de
Araçuaí. Convido principalmente as regiões do Norte, Mucuri,
Jequitinhonha, Rio Doce. Discutiremos os projetos estruturadores
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direcionados para essa região. No dia 29 será na cidade de Frutal e,
no dia 31, na cidade de Juiz de Fora, Zona da Mata. Nos dias 6, 7 e 8
de novembro será aqui, em Belo Horizonte.

Fico muito feliz porque a Assembléia Legislativa de Minas Gerais
está fazendo sua parte com o governo do Estado nesse evento, numa
discussão que vai nortear as prioridades, inclusive as de investimento
financeiro para os próximos quatro anos em Minas Gerais.

Portanto, deixo aqui, nestes 6 minutos, essas duas questões: que
agilizemos a proposta de emenda à Constituição que acaba com o
voto secreto na Assembléia Legislativa de Minas Gerais e que a
sociedade mineira participe das audiências públicas do PPAG. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

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.

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 1.376/2007, da Comissão de Educação, e
1.377/2007, da Comissão do Trabalho. Publique-se para os fins do art.
104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Cultura - aprovação, na 25ª Reunião Ordinária, em 23/10/2007, dos
Projetos de Lei nºs 1.537/2007, do Deputado Sávio Souza Cruz, e
1.563/2007, do Deputado Alencar da Silveira Jr., e dos Requerimentos
nºs 1.278/2007, do Deputado André Quintão, 1.313/2007, da
Comissão de Participação Popular, e 1.328/2007, do Deputado
Wander Borges; de Transporte - aprovação, na 29ª Reunião Ordinária,
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em 23/10/2007, dos Projetos de Lei nºs 909/2007, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, e 1.342/2007, do Deputado Sebastião Helvécio, e do
Requerimento nº 1.296/2007, do Deputado Djalma Diniz; de Política
Agropecuária - aprovação, na 27ª Reunião Ordinária, em 23/10/2007,
do Projeto de Lei nº 1.561/2007, do Deputado Neider Moreira, com a
Emenda nº 1, da Comissão de Justiça; de Administração Pública -
aprovação, na 28ª Reunião Ordinária, em 24/10/2007, dos
Requerimentos nºs 1.287/2007, do Deputado André Quintão,
1.295/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 1.303/2007, da
Comissão de Participação Popular; de Educação - aprovação, na 29ª
Reunião Ordinária, em 24/10/2007, dos Projetos de Lei nºs
1.534/2007, do Deputado Alberto Pinto Coelho, e 1.535/2007, do
Deputado Dimas Fabiano, e dos Requerimentos nºs 1.297 e
1.298/2007, do Deputado Weliton Prado, e 1.304 a 1.310/2007, da
Comissão de Participação Popular; de Segurança Pública -
aprovação, na 29ª Reunião Ordinária, em 24/10/2007, do Projeto de
Lei nº 1.569/2007, do Deputado Wander Borges, e do Requerimento
nº 1.280/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; e de Fiscalização
Financeira - aprovação, na 32ª Reunião Ordinária, em 24/10/2007,
dos Requerimentos nºs 1.290/2007, da Comissão de Política
Agropecuária, e 1.300 e 1.301/2007, da Comissão de Participação
Popular (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos

do inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos do
Deputado Délio Malheiros (2) solicitando a inclusão em ordem do dia
dos Projetos de Lei nºs 965 e 966/2007; e, nos termos do inciso VII do
art. 232, c/c o art. 140, do Regimento Interno, requerimento do
Deputado Eros Biondini solicitando que o Projeto de Lei nº 1.565/2007
seja encaminhado à comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez
que a Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer.

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 1.530/2007, do Governador do Estado, que autoriza abertura do
crédito suplementar de R$610.000,00 ao orçamento fiscal do Estado
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em favor do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais; e
1.555/2007, do Governador do Estado, que autoriza a abertura de
crédito suplementar no valor de R$49.986.000,00 ao orçamento fiscal
do Estado em favor da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais (À sanção.).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento dos Deputados Irani Barbosa e

Dinis Pinheiro solicitando a constituição de comissão especial de
apoio aos mutuários da Companhia de Habitação do Estado de Minas
Gerais - Cohab-MG -, com o objetivo de avaliar a situação dos
contratos de financiamentos habitacionais dos moradores,
promovendo levantamento das dívidas e viabilizando solução para a
aflitiva situação dos mutuários. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

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 - Gostaria de cumprimentar a Mesa, o
Deputado Doutor Viana, Presidente em exercício, Deputados e
Deputadas, imprensa, pessoas e comunidades que nos assistem pela
TV Assembléia, no Estado de Minas Gerais.

Aproveito este pronunciamento para compartilhar com Minas Gerais
e com vários Municípios uma notícia que considero muito importante
para a juventude, para o desenvolvimento das nossas regiões e para
a educação no nosso Estado. Tivemos oportunidade de conversar
hoje e recebemos uma informação do Prof. Eliezer Pacheco,
Secretário de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, que nos
trouxe a boa notícia de que o governo do Presidente Lula resolveu
dobrar os investimentos na implantação dos Cefets no Brasil e em
Minas Gerais. Os Cefets, que oferecem ensino de excelência no Brasil
e em Minas, têm contribuído decisivamente para abrir as portas à
nossa juventude, a sua cidadania e seu trabalho, principalmente para
enfrentar o mercado de trabalho.

A informação é extremamente importante, porque o Presidente Lula
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está muito convencido de que, com o crescimento de 5%, em média, a
partir deste ano e nos próximos anos, precisará decisivamente do
conhecimento, da informação e da educação como promotores do
desenvolvimento e da redução das desigualdades. Da mesma forma,
incluirá milhares de jovens e milhares de pessoas que queiram voltar
a estudar, para terem oportunidade de fazer, ainda no ensino médio,
um curso profissionalizante.

Os Cefets, sendo de âmbito federal e tendo um ensino de
excelência, têm promovido, nas regiões onde têm ofertado cursos, de
acordo com a vocação regional, oportunidades para que nossa
juventude possa ter melhores condições de trabalho, de vida e de
escolha da profissão, contribuindo para a cidadania e para o
desenvolvimento de Minas e do nosso país. A notícia é muito
importante para Minas Gerais. Neste ano, de acordo com a seleção
que já havia sido feita pelo MEC, 79 Cefets seriam iniciados, com
previsão das licitações de projetos e obras para novembro e concurso
público para professores; enfim, toda a preparação para o início das
aulas a partir do ano de 2008. A informação que se soma e
acrescenta a essa é que, além desses 79 Centros Tecnológicos
Federais - Cefets - aprovados para este ano no Brasil, e dos 6 para
Minas Gerais, que também já foram selecionados para este ano, o
nosso Ministério, do governo do Presidente Lula, antecipará para
março do próximo ano todos os 159 Cefets propostos para o Brasil - a
princípio, 150; depois, em outros Estados do Norte do País, foram
aprovados mais 9, somando hoje 159 Cefets, numa aplicação de
investimentos da ordem de R$700.000.000,00 para este e o próximo
ano.

Minas Gerais foi contemplada pelo trabalho de vários Deputados
Federais - destaco aqui Virgílio Guimarães e Leonardo Monteiro, e
outros da Bancada do PT na Câmara Federal. A novidade é que, dos
12 Cefets no Estado - 6 para este ano e 6 previstos para 2009 -, os 6
restantes serão antecipados para 2008. Então o governo federal, ou
seja, o MEC já anunciará para março as licitações dos outros 6 de
Minas e mais os 80 do Brasil, para que tenhamos efetivamente o
compromisso do governo do Presidente Lula com a educação
profissionalizante no País e no Estado. A nossa alegria soma-se à
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informação de que nossas cidades de Governador Valadares,
Pirapora, Almenara e Araçuaí terão também os seus Cefets
antecipados para 2008. Essa informação é muito importante para todo
o Estado, especialmente para as regiões mais empobrecidas e que
precisam efetivamente do conhecimento para alavancarem o
desenvolvimento, abrirem portas para a nossa juventude, reduzirem a
emigração - principalmente do Vale do Rio Doce - para outros países
e Estados e garantirem uma vida mais digna para a nossa população.
Gostaria de anunciar que Governador Valadares, nossa cidade e terra
de origem, receberá, a partir de 2008, todo o processo de construção
do nosso Cefet e de concurso público e, posteriormente, o início das
nossas aulas, ofertando cursos de acordo com a vocação da nossa
região. Além disso, sendo uma cidade pólo, reunirá todas essas
cidades da região, possibilitando que, cada vez mais, a nossa
juventude possa ter oportunidade de fixar-se no Vale do Rio Doce.

Quero registrar que essa é uma luta nossa em parceria com o
Deputado Federal Leonardo Monteiro e outros Deputados da bancada
federal. Além disso, um empenho de Governador Valadares, com
diversas entidades, empresários, trabalhadores, Câmara Municipal,
Prefeitura, associação comercial, Fiemg, lojas maçônicas, OAB, CDL,
sindicato rural, movimentos sociais também ligados ao campo e à
cidade, e todos os partidos políticos, que se unificaram na luta comum
em prol de Governador Valadares e toda a região dos Vales do Rio
Doce, do Mucuri e do Jequitinhonha e Norte de Minas, que também
receberão os próximos 6 Cefets que ajudarão a promover o
desenvolvimento dessas nossas regiões. Então, a essa aceleração da
vinda dos Cefets, soma-se o Plano de Aceleração do Crescimento do
Presidente Lula. Além disso, há os investimentos em Governador
Valadares, da ordem de aproximadamente R$130.000.000,00, para
infra-estrutura de vários bairros carentes. Os projetos foram iniciados
com um diagnóstico muito bem elaborado, quando ainda o nosso
saudoso Prefeito Fassarella governou a cidade com vários partidos
políticos e elaborou esse conjunto de estudos e diagnósticos que se
transformaram em projetos. Eles foram tramitando no governo federal,
no Ministério das Cidades, somando-se a novos projetos.

Hoje, por meio do Plano de Aceleração do Crescimento do
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Presidente Lula, Governador Valadares é a 3ª cidade de Minas,
depois de Belo Horizonte e Contagem, a receber esse volume de
investimentos, o maior de sua história, somando mais de
R$130.000.000,00, que vão efetivamente contribuir para infra-
estrutura, para desenvolvimento e infra-estrutura sociais de bairros
historicamente abandonados nos aspectos de pavimentação, água,
esgoto e drenagem. Esse projeto vai, enfim, reconstruir vários bairros
e dar tratamento a encostas em Governador Valadares. Registro aqui
que nossa cidade, a exemplo de tantas de Minas e do Brasil, tem sido
olhada pelo Presidente Lula com muito carinho e com muita atenção,
como um Município que efetivamente precisa do apoio das políticas
públicas do governo federal e que precisa ter mais apoio também do
governo de Minas Gerais. O governo federal hoje, por meio do PAC,
do Cefet que chegará, injeta recursos da ordem de mais de
R$130.000.000,00. O governo de Minas também precisa crescer
nesses investimentos. É importante registrar também, na área da
educação, que a cidade luta para ter uma extensão da Universidade
Federal. Recebemos na cidade o investimento da ordem de
R$6.000.000,00 para a revitalização do Mercado Municipal, além de
recursos dessa ordem para a construção da policlínica e melhoria do
hospital municipal, que tem também um caráter regional. Mas são
poucos recursos por parte de Minas, se comparados aos que o
governo federal tem enviado para aquele Município, para várias
cidades do Vale do Rio Doce e do Estado de Minas Gerais. Deixo
aqui, então, o registro do compromisso do Presidente Lula com o
ensino profissionalizante em nosso país. Essa foi uma prioridade do
primeiro mandato. Agora, somando essas construções, teremos 354
escolas federais, profissionais e tecnológicas no País. Para nossa
alegria, não ficarão somente nessas. Com certeza, se, em dois anos,
faremos 159 novas escolas técnicas, nos dois últimos anos esse
número será ampliado.

Deputado Paulo Guedes, sei do seu carinho com o Deputado Virgílio
Guimarães. Ele foi um dos Deputados Federais que se importou com
Minas e com Governador Valadares, com vários Deputados, como
Leonardo Monteiro, que tem feito um trabalho importante para o Norte
de Minas, para os Vales do Mucuri, do Jequitinhonha e do Rio Doce.
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Serão, então, Deputado Carlin Moura, 12 Cefets em Minas, cujo
anúncio está antecipado para 2007 e 2008, revelando o compromisso
do Presidente Lula com o ensino profissionalizante, com Minas Gerais
e com o País. Faço esse registro. Há recursos assegurados da ordem
de R$700.000.000,00, não somente para construção. Neste ano serão
empregados R$125.000.000,00 para construção dos 79 Cefets, e, no
próximo ano, R$140.000.000,00, para mais 80. Os R$700.000.000,00
comporão também a parte de pessoal do conjunto de recursos do
Estado de Minas Gerais.

Pirapora, Curvelo, Araçuaí, Muriaé, Arinos, Formiga, Paracatu,
Ituiutaba, Montes Claros e Almenara também receberão recursos para
esses importantes Cefets de Minas Gerais.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Solicitei aparte somente
para parabenizá-la, Deputada Elisa Costa, mais uma vez, por nos
estar informando a respeito de importantes decisões do governo
federal relativamente à educação profissional. Tudo isso nos alegra.

Estamos batalhando também. Serão 12 para Minas Gerais, mas
queremos mais um para Manga e Montalvânia, região muito
esquecida. Há esse nosso pedido, e queremos contar com o seu
apoio, com o do Deputado Federal Virgílio Guimarães e o de toda a
nossa bancada para que o governo federal instale mais um Cefet a fim
de atender à região de Manga, Montalvânia e Jaíba, que ainda não
possui escola técnica.

A Deputada Elisa Costa - Concluindo, envio nosso abraço a toda a
região, especialmente a Governador Valadares, anunciando que, a
partir de agora, o Cefet Minas entrará em contato com a Prefeitura e
com a Câmara Municipal. Será necessária a doação da área para o
Cefet e para o MEC. No próximo ano, já será feita a licitação das
obras, e começará a construção do nosso Cefet de Governador
Valadares, que será coordenado pelo Cefet Belo Horizonte, pelo Cefet
Minas.

Assim, registramos nosso compromisso com uma educação de
qualidade, com a juventude de Governador Valadares e,
principalmente, com a educação profissionalizante em Minas e no
Brasil.

* - Sem revisão do orador.
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O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Neider
Moreira, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para,
nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Irani Barbosa. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 10
minutos. Com a palavra, o Deputado Irani Barbosa.

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, no dia
21/12/2000, o então Presidente Fernando Henrique Cardoso
sancionou a Lei nº 10.150, que dava direito de quitação a todos os
mutuários de conjuntos habitacionais que tinham adquirido sua
moradia pelo Sistema Financeiro de Habitação antes de 1987.

Em razão do clamor do povo de Vespasiano, Santa Luzia e Belo
Horizonte, fizemos uma primeira audiência pública. Este Deputado e o
Deputado Dinis Pinheiro solicitamos tal audiência, naquela ocasião, e
começamos a garimpar documentos junto à Cohab.

As surpresas a cada minuto, a cada hora, a cada dia se fazem
maiores. Veja V. Exa. que hoje mais de 90% dos mutuários de
conjuntos habitacionais como Morro Alto e Caieiras, em Vespasiano;
Palmital e Conjunto Cristina, em Santa Luzia, têm o direito de quitação
a partir do dia 21/12/2000.

Passaram vários Presidentes pela Cohab, e a marca de cada
Presidente que passou é a de ter negligenciado o principal motivo da
existência da Cohab, que é o mutuário.

Tenho em mãos o Protocolo nº 9.655, de 27/2/2002, em que um
mutuário, que trabalha como industriário, morador do Conjunto
Palmital, de Santa Luzia, fez adesão à Lei Federal nº 10.150, § 3º, art.
2º, e, entre parênteses, consta “quitação da dívida”.

Sr. Presidente, cinco anos e meio depois dessa adesão, o mutuário
que fez esse requerimento continua pagando as suas prestações.
Apesar de a Lei Federal nº 10.150 ter-lhe concedido o direito e o dever
que a Cohab tinha, expressamente, de fechar a quitação dele
imediatamente, a partir daquele momento, o cidadão continua sendo
espoliado em suas economias.

O que me traz a esta tribuna é o pedido de constituição de comissão
especial para que um grupo de Deputados da Casa possa fazer o que
a Cohab não foi capaz de fazer durante estes anos todos: trabalhar
documento por documento, conjunto por conjunto nestas Minas Gerais
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para buscar aqueles que têm direito não somente à quitação, mas
também à devolução daquilo que lhes foi tomado a partir do dia
21/12/2000.

Chega-se ao absurdo, hoje, de a Cohab fazer recadastramento dos
conjuntos habitacionais e obrigar o cidadão desempregado, quando
tem de refazer o seu contrato, a assinar uma declaração de
autônomo, senão os funcionários da Cohab não aceitam o seu
recadastramento.

Sr. Presidente, autônomo é aquele que se inscreve como
trabalhador autônomo, que gerencia suas próprias economias. No
entanto, a Cohab, na presença de testemunhas, no Conjunto
Habitacional do Morro Alto, obrigou vários mutuários a se
recadastrarem como se fossem autônomos.

Pedimos essa comissão especial, e agradeço o empenho de V. Exa.
para que ela se torne realidade, para que possamos, esta Casa
Legislativa, a partir de hoje, fazer um trabalho que era obrigação da
Cohab desde o dia 21/12/2000, fazendo valer igualmente outras leis
que beneficiam em 70%, 50% e 30% os mutuários pós-1987, as quais
a Cohab também negligenciou.

Pior, Sr. Presidente: muitos mutuários que teriam de ter a quitação
das suas dívidas no dia 21/12/2000 foram despejados, como neste
momento acontece no Município de Matozinhos e em vários outros
Municípios em Minas Gerais, onde os mutuários estão sendo
despejados, apesar de deterem um direito sagrado, garantido por lei,
que é o direito à sua quitação.

Não entendo como um governo como o nosso, do nosso partido, do
PSDB, do Governador Aécio Neves entrega a direção de uma
companhia de habitação do Estado de Minas Gerais a alguém - não
discuto a sua competência como bancário ou banqueiro - como o Sr.
Teodoro Lamounier, que preside a Cohab hoje: ele transformou essa
Companhia em um banco que está extorquindo o mutuário da Cohab
de Minas Gerais.

E que essa comissão - que peço seja instalada o mais breve
possível - possa resgatar os valores desses mutuários por esta Minas
Gerais afora, os quais têm sido saqueados nas suas economias ao
terem seus direitos vilipendiados. Contamos com esta Casa
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Legislativa, Sr. Presidente, e com todos os Deputados que farão parte
dessa comissão. Não é possível que um Estado Democrático de
Direito transforme uma companhia de habitação, que era para ajudar
o cidadão que não tem condição de moradia e é espoliada por uma
equipe de banqueiros hoje nela instalada.

Conto com a instalação dessa comissão e com o apoio desta Casa
Legislativa e de todos os Deputados. Muito obrigado, Sr. Presidente.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ivair Nogueira.

O Deputado Ivair Nogueira - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados; “tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo
o propósito debaixo do céu; há tempo de nascer e tempo de morrer;
tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou; tempo de
matar e tempo de curar; tempo de derrubar e tempo de edificar; tempo
de chorar e tempo de rir; tempo de prantear e tempo de saltar; tempo
de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras; tempo de abraçar e
tempo de afastar-se; tempo de buscar e tempo de perder; tempo de
guardar e tempo de deitar fora; tempo de rasgar e tempo de coser;
tempo de estar calado e tempo de falar; tempo de amar e tempo de
aborrecer; tempo de guerra e tempo de paz” (Rei Salomão.).

O processo de proposição de lei de organização, a meu ver, precisa
retornar ao seu caminho normal, homenageando o princípio da
celeridade como instrumento da ordem jurídica justa e eficaz. Para
isso, é necessário que a lei de organização seja verdadeira, atual e,
sobretudo, que atenda aos reclamos do povo mineiro, que necessita e
clama por uma prestação jurisdicional rápida e eficiente,
principalmente para que a Justiça seja estruturada para atingir a
eficácia.

No projeto anterior, que foi encaminhado a esta Casa, muitos
avanços foram propostos, mas infelizmente, pela morosidade e por
interesses outros, aquela proposta foi arquivada, e hoje apreciamos
uma proposta, “data venia”, retrógrada, que precisa ser revista com as
nossas emendas.

O caso de Betim é sério, e não vou abordá-lo aqui, porque é objeto
de emenda de minha autoria.

O Poder Judiciário ora está brigando por verba orçamentária, ora
não pode fazer nada, porque sempre está de pires nas mãos. Não
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propõe o aumento do número de câmaras, de Desembargadores, de
varas, de Juízes nem de servidores, porque não há dinheiro, não há
previsão orçamentária, etc. Não estamos aqui querendo criticar esse
Poder, mas temos que reivindicar, em nome de todo o povo mineiro,
um direito que é de todos e não pode, de forma alguma, ser protelado,
postergado ou jogado para frente indefinidamente, ao argumento
simples de que não há verba.

O projeto que veio para esta Casa nada melhora o Poder Judiciário
mineiro. Ao contrário, é um projeto que apequena o nosso Judiciário.
Não há aumento de câmaras, Desembargadores, varas, Juízes nem
servidores, não há criação de comarcas, etc. O número de
Desembargadores é o mesmo. Perdemos nesse item para o Estado
do Paraná, que é um Estado pujante, mas com uma população bem
menor que a de Minas Gerais. O número de feitos distribuídos é
muitas vezes menor que o distribuído aqui, em Minas Gerais.

Por que não aumentar o número de Desembargadores? Por que
ficar para trás, parado no tempo, esperando a falência do Poder para
depois procurar uma solução? Mas não é só. Segundo dados
apurados, aqui, na Capital do Estado, a Comarca de Belo Horizonte
tem um quadro crítico e que chega a ser assustador, vejamos apenas
o caso das varas cíveis de Belo Horizonte.

As 34 varas cíveis de Belo Horizonte têm um acervo processual de
155.408 processos, que, divididos entre 34 Juízes, chegam a uma
distribuição, para cada magistrado, de 4.571,8 processos. Tal
levantamento foi feito tomando-se por base o ano de 2007 até o mês
de agosto.

Ora, não é possível, não é crível, nem justo nem razoável que um
Juiz, ser humano como qualquer outro, tenha sob sua
responsabilidade um número sobre-humano de 4.571 processos!

É hora de o Poder Judiciário ficar atento, olhar também para a saúde
do magistrado e dos servidores, para que o potencial de trabalho
deles seja otimizado.

Ora, mesmo sem alcançar o padrão europeu de mil processos por
Juiz, aproximadamente, em média, é necessário que se entregue ao
Juiz e ao servidor um mínimo de condição de trabalho, até para
melhorar a capacitação deles, por meio de cursos de atualização, etc.,
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e que recebam a quantidade justa de processos, para que a entrega
da prestação jurisdicional seja mais célere, de qualidade e atenda aos
anseios da população.

Outros Estados da Federação já caminharam para minimizar os
problemas de excesso de trabalho e, para isso, adotaram uma série
de medidas que agilizaram os serviços do Judiciário, mormente com o
aumento de varas, servidores e magistrados.

Nos Estados do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul,
as comarcas de entrâncias especiais foram estendidas ao interior do
Estado. Nem é preciso falar que muitas e muitas comarcas de
importância do Estado de Minas, como Poços de Caldas, Varginha,
Pouso Alegre, Lavras, Divinópolis e outras não receberam com
“status” de entrância especial, mas, com o andamento do projeto
nesta Casa, nós, os verdadeiros e legítimos representantes do povo,
podemos melhorá-lo e modernizá-lo, sem nehum problema, porque
estaremos respondendo aos reclamos do povo. E, com isso, elevando
as comarcas e classificando-as em comarcas de entrância especial.

É isso que devemos fazer aqui e agora! Vamos melhorar o projeto.
Vamos aumentar o número de varas na Capital do Estado, vamos
aumentar o número de varas nas grandes comarcas do Estado e,
conseqüentemente, aumentar o numero de Juízes e servidores.

Não é, “data venia”, somente o TJMG o dono da verdade a respeito
do projeto. Temos ouvido os servidores e os Juízes, e estes, numa
única voz, reclamam da grande carga de trabalho e da necessidade
de mais varas, servidores e Juízes.

Nós, Deputados, temos o dever e a obrigação de, num processo
legislativo legítimo, aperfeiçoar o projeto e ter a coragem, sobretudo,
de propor mudanças que visem à melhoria da entrega da prestação
jurisdicional em Minas Gerais, com presteza e celeridade, a fim de que
a Justiça mineira se torne a Justiça da efetividade.

O inesquecível Prof. Darci Bessone sempre afirmava, Deputado
Antônio Júlio, numa crítica ética e oportuna, que “ao governante e ao
Juiz não se deve exigir mais do que o enxergar atrás da montanha,
porque até o topo todo o mundo enxerga”; por isso devemos ter uma
visão crítica, aguçada e moderna de enxergar atrás da montanha. E o
que está atrás da montanha, o que não é visto nesse projeto, é o que
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está para ser votado.
Deve-se ter a pretensão de melhorar a condição do Judiciário, de

dar condições para entregar a pronta e rápida prestação jurisdicional.
O receio de não ser atendido pelo governo do Estado, que sempre

atendeu ao Poder Judiciário, e a falta de coragem de ser ousado nas
proposições que são feitas e submetidas ao crivo do Poder Legislativo
têm levado ao continuísmo e ao atraso das nossas instituições e
Poderes. O que não se admite é que o Tribunal de Justiça de Minas
Gerais não aceite as emendas que a grande maioria dos Deputados
está apresentando, legitima e democraticamente, para garantir o
aperfeiçoamento do projeto de lei de organização e divisão judiciárias.
O nosso objetivo é debater exaustivamente o assunto nesta Casa
Legislativa, o que é o nosso dever, sem pretender entretanto que isso
seja considerado uma intromissão em outro Poder. Conforme parecer
do eminente Desembargador Almeida Melo, relator do projeto de lei
de organização e divisão judiciárias no âmbito daquele Tribunal, já
encaminhado ao relator da matéria e Presidente da Comissão de
Justiça desta conceituada Casa Legislativa, Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, por meio do qual apresentam os motivos que recomendam a
rejeição de todas as emendas apresentadas ao projeto de lei
originalmente encaminhado pelo Tribunal de Justiça.

Ora, há momentos em que não entendemos o motivo pelo qual o
Poder Judiciário fica preso a questões simplesmente financeiras.
Assim como o Tribunal de Justiça entende que necessita priorizar a
construção de sua nova sede nesta Capital, entendemos que
igualmente importante é a necessidade de uma Justiça célere, com
Juízes e servidores em número suficiente para prestação jurisdicional
condizente com as necessidades do Poder Judiciário. Se não se
pensasse em construir sede própria do Tribunal, com certeza teríamos
a criação de muitas e muitas varas e a criação e instalação de novas
comarcas, atendendo ao interesse coletivo. Respeitamos o desejo do
Tribunal de construir sua nova sede, mas entendemos que, neste
momento, ele poderia aguardar um pouco mais - se já aguardou tanto
tempo - para que se pudesse resolver esse problema tão grave e
cruciante que predomina nas principais comarcas do Estado. E ainda,
haveria dinheiro sobrando para pagar os atrasados de magistrados e
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servidores do Poder Judiciário, cujos valores são significativos.
Minas sempre foi a primeira em mudanças. Mudanças, em todos os

sentidos, sempre tiveram início em Minas, o berço da liberdade.
Vamos - Judiciário, Executivo e Legislativo - andar juntos em benefício
e na defesa dos interesses da população, não para satisfação da
vontade de alguns. Nós passaremos, mas os Poderes aí continuarão.
Por isso, devem ser fortalecidos. A Assembléia não aceita e não pode
aceitar, de forma alguma, que as emendas que foram apresentadas
não sejam votadas simplesmente em razão da contrariedade
manifesta pela cúpula do Poder Judiciário. “Data venia”, não vejo no
parecer do eminente Desembargador Almeida Melo, a quem
rendemos nossas homenagens por sua cultura jurídica e de
constitucionalista, a dita maneira fundamentada e segura para
recomendar a rejeição de emendas. Vamos, a título de exemplo,
analisar a emenda da criação de entrância especial. Todos os
argumentos apresentados estão presos à situação orçamentária ou,
em outras palavras, à falta de dinheiro.

Mas há uma outra questão de suma importância que deve ser
analisada: a do número reduzido de servidores do Judiciário em todas
as varas das comarcas do Estado. Para atingir sua finalidade, os atos
jurídicos processuais devem ser documentados e comunicados às
partes. A atividade isolada do Juiz é insuficiente para o
desenvolvimento do processo, por conseguinte faz-se necessário o
auxílio de outros servidores, principalmente do escrivão. A esses
servidores são colocadas as responsabilidades de guarda,
movimentação e conservação dos processos. Embora o Judiciário
mineiro esteja informatizado, ainda não conseguiu vencer uma das
dificuldades para dar agilidade aos processos judiciais. Pensou-se
que, com a informatização das escrivanias do juízo, haveria um ganho
na velocidade de tramitação dos feitos, o que na verdade não
aconteceu. Verificou-se que houve uma troca da máquina de escrever
pelo computador. Patrocinou–se uma verdadeira informatização da
burocracia cartorária. Com a entrada na era da digitação, ou seja, a
introdução do computador nas secretarias do juízo, inúmeras
vantagens de pronto aconteceram, o que não é negado, tais como
padronização de documentos, consultas com rapidez, agilidade na
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expedição de mandados, ofícios, cartas precatórias, editais, termos,
autos, estatísticas, publicações, certidões etc. Mas, com o passar do
tempo, verificou-se que, com referência à agilidade do processo, nada
mudou, pois a pecha de morosidade ainda paira sobre a cabeça do
Judiciário. Deve-se registrar que muitas outras tarefas ainda são
realizadas manualmente, como atender as partes, localizar autos,
efetuar carga aos advogados, juntar aos autos petições, mandados,
avisos de recebimento, despachos, decisões e numerar suas folhas,
certificar nos autos, dar andamento aos autos, fazer conclusões,
vistas, interpretar e cumprir despachos, decisões e sentenças,
registrar sentenças, expedir certidões etc.

A morosidade da Justiça, diagnosticada como a maior doença do
Judiciário, tem de ser combatida desde a sua raiz. Faz-se necessário
rever os atuais conceitos e critérios que determinam o número de
funcionários a lotar os cartórios judiciais, pois os recursos humanos
atuais não vencem a crescente demanda dos processos, o que vem
dificultando, sobremaneira, o cumprimento da prestação jurisdicional.
Os dados estatísticos demonstram o gigantesco acervo que se
acumula, cada dia mais, nas Secretarias do Juízo; assim, dia a dia, as
tarefas, por mais simples que sejam, vêm a se acumular, e o atraso
para cumpri-las é inevitável. Faz-se necessária uma mão-de-obra
cada vez maior para alimentar o sistema e, principalmente, para
exercer as demais atividades manuais que os processos hoje ainda
demandam. Infelizmente, hoje estamos pagando o preço de não se ter
uma estrutura humana para suportar tamanho crescimento da
demanda, e, como conseqüência, acumula-se, cada vez mais, o
trabalho nas Secretarias do Juízo. A lentidão dos processos tornou-se
regra, e não exceção. Os funcionários, em razão do excesso de
trabalho, ficam sujeitos à fadiga, estresse e licenças médicas
corriqueiras.

O que não está faltando é vontade de trabalhar; mas, diante de
tamanha carga de trabalho e do reduzido quadro de funcionários,
exigir mais produtividade de cada servidor é sobre-humano. Existe
uma discrepância muito grande entre o volume de processos dentro
das diversas especialidades e o número de servidores. É preciso rever
imediatamente tais critérios de lotação de servidores dentro das
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Secretarias do Juízo, sob pena de agravar-se, cada dia mais, a
situação. O número de processos continua a crescer, o que também
vem demonstrar que é necessário o crescimento de recursos
humanos para movimentá-los. A prestação jurisdicional breve é
necessária e precisa urgentemente ser alcançada. Somente com a
mudança da legislação e dos procedimentos, inclusive com a
introdução da real informatização do processo judicial - Lei nº 11.419,
de 2006.

Tal intento não será alcançado se não for agregado, a tudo isso, um
crescimento imediato da mão-de-obra, com a alocação de um maior
número de servidores dentro das Secretarias do Juízo, obedecendo a
critérios mais lógicos, inclusive observando a demanda processual de
cada especialidade e de cada vara para que assim se possa pôr a
máquina do Judiciário em pleno funcionamento.

Outra crítica que deve ser feita, a título de argumento, é a
proposição do Tribunal de Justiça de criação de mais 71 cargos de
Juízes da Capital do Estado, os quais não serão lotados em varas e
serão auxiliares. Para quê? Para substituir os titulares em face do
elevado número de feitos em tramitação? Ora, nos dois casos, não
seria melhor criar mais 71 varas, conforme proponho na emenda que
apresentei? Precisamos de um Judiciário moderno, com um número
suficiente de câmaras, Desembargadores, varas, Juízes e servidores,
para atender aos reclamos da população que não agüenta mais pedir
e não ser atendida.

Há tempo para tudo, e principalmente para olhar para o Judiciário e
para os jurisdicionados, que necessitam do apoio dos Poderes
Legislativo e Executivo. Aliás, essa é a prioridade. Vamos enxergar
atrás da montanha!

Hoje, a bancada do meu partido, o PMDB, reuniu-se com a Amagis,
com a presença dos Deputados Getúlio Neiva, Antônio Júlio,
Adalclever Lopes e Zé Maia, a fim de discutir quatro itens. Sobre esse
projeto, a discussão priorizada pela Amagis foi a necessidade de
assessor para todos os Juízes, excetuando-se os “vitaliciados” até três
anos de exercício do cargo. Entendemos que o Juiz, por mais que
tenha condições para despachar, precisa de um assessor para ao
menos minimizar sua atuação, permitindo que, amanhã, ele possa
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rever o caso com mais facilidade e proferir sua sentença.
Sobre as entrâncias especiais - e aí algumas cidades serão

favorecidas, como Paracatu, Muriaé,  Passos, Teófilo Otôni, Varginha,
Pouso Alegre e Poços de Caldas -, essa é outra reivindicação que não
acarretará custo para o Tribunal, como está sendo cogitado.

Sobre o Juiz leigo, para atuar no Juizado Especial, por meio de
concurso público e por um tempo determinado, isso já foi adotado no
Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso. O Juiz leigo vai ganhar
metade do que ganha um Juiz, e o cargo é temporário, preenchido por
concurso público, para o que o requisito básico é que ele seja
bacharel.

Também há a questão do vigilante armado. Nossos fóruns estão
sendo roubados. Principalmente quando tratam das questões
criminais, em que as armas são as provas evidentes dos homicídios
ocorridos, alguns fóruns têm sido roubados, no interior, e essa prova
desaparece. Acho que, se o Tribunal tivesse condições de colocar
vigilância no interior, isso seria fundamental.

Antes de conceder-lhe aparte, Deputado Antônio Júlio, entendo que
nessa discussão a Assembléia tem de fazer prevalecer a nossa
condição de legislador.

Até baseado nisso, entrei com um requerimento na Comissão de
Administração Pública para realizarmos, na 1ª Parte, uma audiência
pública com a participação do Presidente do Tribunal e do da Amagis
e que traga alguém do interior, que exponha as reais necessidades,
porque sabemos que a divisão do Judiciário era para ter vindo
naquele projeto inicial e não veio. No ano passado, o projeto não foi
votado. Precisamos saber se o Tribunal de Justiça quer ou não a
votação desse projeto. Se não quiser sua votação, vamos abandoná-
lo; agora, se quer que o votemos, vamos marcar audiência conjunta
das principais comissões desta Casa para sua discussão. Isso é
importante. Precisamos aproveitar a oportunidade para fazer
prevalecer a condição de a Assembléia tentar salvar o Poder
Judiciário em Minas Gerais.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Caro Deputado Ivair
Nogueira, Presidente, Deputado Getúlio Neiva, é uma pena que, mais
uma vez, um tema tão importante esteja sendo discutido com o
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Plenário quase vazio.
Essa análise que V. Exa. faz das nossas apreensões é importante.

Hoje, como V. Exa. bem disse, houve uma reunião com a Bancada do
PMDB. Acredito que o nosso partido tem de ter a responsabilidade de
assumir o papel da discussão desse projeto. Não é possível que esse
projeto, tão importante para Minas Gerais e para a própria Justiça, não
tenha um foro, não tenha Deputados que se debrucem sobre ele, para
que se possam realizar as reformas de que necessita o Judiciário.

O nosso Judiciário continua acomodado, continua, às vezes, com
uma viseira, com pouca visão, e nós precisamos modernizar o
Tribunal de Justiça. Vejo, Deputado Ivair Nogueira, as dificuldades
enfrentadas por quem está aqui no Tribunal. Vejo aquelas pessoas
que tomam a decisão - tenho questionado isso em todos os setores,
mas aqui falamos do Tribunal - e não conhecem a realidade das
comarcas do interior.

Lá na minha cidade, Pará de Minas, construiu-se uma penitenciária,
e o Tribunal se comprometeu com a nossa comarca de criar uma vara
de execução criminal. Lá temos mais de 400 presos, e, diariamente,
depende-se de decisão do Juiz, de alvará, enfim, de muitos
procedimentos, e não temos um Juiz de execução criminal. Aliás, a
nossa legislação exige que seja dessa forma. Dizem que a vara foi
criada, falam que vão instalá-la, mas que não há Juiz. E não se toma
uma decisão.

Portanto acredito que o nosso partido poderia assumir o papel da
discussão desse projeto. Não é fazer emenda de qualquer jeito e
apresentá-la de qualquer forma. Temos de apresentar o projeto. Já
senti isso e vou fazer isso publicamente, porque está escrito: há
divergência entre a cúpula do Tribunal e a Associação dos
Magistrados, a Amagis, há um confronto político. Em todos os setores
é assim mesmo, conhecemos essa situação. Mas espero que
possamos ouvir o Tribunal e também a Amagis. Temos a
responsabilidade de discutir o que é melhor para o Tribunal e o que
atenda aos interesses dos magistrados e das comarcas. Para isso,
precisamos debruçar-nos sobre esse projeto, vamos discuti-lo. Se for
o caso, vamos realizar algumas visitas ao interior. Não é fazer
audiência pública, pois, nesse caso, acredito que renda pouco, porque
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ela fica mais focada na questão funcional do Tribunal de Justiça.
Lá na minha cidade, estão marcando audiência para daqui a dois

anos. Então, como vamos cobrar? Qual é o motivo? Não há
funcionários? Há excesso de processos, e não se consegue dar
andamento aos trabalhos? O Tribunal tem de ter essas informações, e
as tem, mas tem de ter coragem para fazer as mudanças necessárias.

Às vezes, ficamos um pouco acomodados, não queremos mudança,
temos medo dela. É característica do mineiro fazer projetos de
mudança. E entendemos que lá no Tribunal também existe essa
característica. Mas daí vem: “Não vamos fazer isso, porque é
mudança, não sabemos o que acontecerá”. É preferível ficar no
comodismo, que, às vezes, faz bem a todos.

Então, essa discussão vem em bom momento. Deveria haver mais
Deputados aqui para ouvi-la. Espero que, em outras reuniões,
possamos fazê-la repercutir e que o nosso partido faça a discussão
política. Tenho clamado à Assembléia: vamos fazer a discussão. Isso
não é perder tempo. Estamos aqui para isso.

Vamos dedicar o nosso tempo, discutir, verificar o que é melhor,
fazer projeções, ouvir as pessoas, não ouvir somente a cúpula. Ouvir
só a cúpula é muito fácil. Eles estão com a cabeça em outro lugar, têm
mil problemas e, às vezes, não podem fazer uma análise maior do que
está ocorrendo em Betim, Pará de Minas, Divinópolis ou Martinho
Campos.

Que tenhamos, Deputado Getúlio, a responsabilidade de fazer uma
discussão política. É isso o que tenho cobrado da Assembléia
Legislativa. É isso que o Deputado Sávio Souza Cruz tem dito quase
que sistematicamente. Parece que temos de votar e definir apenas o
que vem de lá para cá: que não podemos fazer emendas, não
podemos propor mudanças. Não é esse o papel do Parlamento. O
Parlamento está acomodado, como também está o Tribunal e a
própria sociedade. Não sei o que está havendo, há uma apatia total,
parece que isso é uma epidemia mundial.

Ontem estava ouvindo na televisão que haverá eleição na Argentina
no domingo e as pessoas “não estão nem aí”, estão apáticos e não
querem saber de nada. Parece que essa apatia está acontecendo na
América Latina por culpa do Parlamento, pois não estamos
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incentivando a discussão, não queremos fazer a discussão.
Farei a crítica publicamente. Deputado Ivair, quantas vezes marca-

se uma reunião grande aqui, cheia de convidados, e chegam lá cinco
ou seis Deputados no início, e, no final, está quem a requereu e o
Presidente, e olhe lá. Às vezes, a discussão não acabou, às vezes, o
assunto ainda está em discussão. Estamos todos... Incluo-me
também. Não penso que sou diferente dos demais, apesar de estar
tentando dedicar-me a isso até para justificar a minha fala, para
justificar que estamos realmente fazendo aquilo que pregamos.

O PMDB, que sempre foi o partido das mudanças, quando assume
posições, consegue fazer as mudanças que a sociedade quer, precisa
e necessita. Então, essa discussão é uma discussão de mudanças, de
comportamento do Tribunal, de auxílio nosso ao Tribunal de Justiça.
Sabemos das limitações do Tribunal de Justiça no relacionamento
com o Executivo. Mesmo que a dependência do Tribunal com o
Executivo, no repasse dos recursos, seja mais formal, precisamos dar
sustentação ao Tribunal, para que ele faça as mudanças que sabe
serem necessárias. Eles precisam ter na Assembléia Legislativa -
podem ter em nosso partido - a sustentação dessa discussão. É
preciso que seja uma discussão clara, séria, correta, porque sabemos
que na tramitação do projeto, Deputado Ivair, aparecerá uma porção
de emendas que não têm como ser acatadas. Entendemos. Já votei
esse projeto uma vez e sei das dificuldades.

Precisamos ter coerência, responsabilidade e, acima de tudo,
vontade de ouvir as duas partes, o interior, os Juízes que estão
naquelas comarcas, por menores que sejam, para que possam dar
subsídios a fim de fazermos um bom projeto. Então, Deputado, espero
que essa sua discussão não fique só hoje aqui, que possamos dar
seqüência a ela. Não se tem de saber se o Tribunal de Justiça quer
que se aprove, não. Se veio para cá, temos de ter a responsabilidade
de aprovar. Temos no Regimento Interno que, se não passar nas
comissões, fica preso e passa a outra comissão. O PMDB, com outros
partidos, outros Deputados, precisa começar a cobrar do Presidente
que coloque em votação no Plenário. É esse o nosso papel. Temos de
ter essa responsabilidade. Isso não é brigar com ninguém, é exercer
nosso direito constitucional.
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É essa a proposta. Penso que a discussão é muito importante.
Espero que possamos dar seqüência, como já demos em outras.
Quando alguns Juízes queriam entrar em greve, num movimento
gravíssimo - para mim, um dos mais graves que vi até hoje -, foi o
PMDB quem intermediou, e fizemos com que as coisas se
acalmassem, colocamos ordem naquele momento, votando matéria
de interesse da magistratura. Talvez houvesse ali uma briga política,
interesses de uns e de outros não, mas havia uma manifestação
interna no Tribunal de Justiça.

E o nosso partido, de tanto insistir, cobrar e posicionar-se com muita
clareza, conseguiu fazer com que as coisas ocorressem. E houve ali
uma melhora razoável no Tribunal, talvez não como queriam ou
queríamos, mas houve um avanço.

Portanto, Deputado Getúlio Neiva, o PMDB tem um papel importante
nessa discussão. Poucos Deputados irão debater o assunto - haverá
muitos para apresentar emendas, mas poucos para discuti-las -, e
precisamos ter responsabilidade, ter tempo. Vamos nos assentar,
reunir e fazer projeções, pois temos que assumir nosso papel nessa
discussão, que é importante para a Justiça. Existem muitas
reclamações no interior em relação à demora da Justiça, e isso se
deve à sua falta de condições de trabalho. Queremos, então, dar
condições ao Tribunal de Justiça para que a Justiça seja mais ágil e
rápida, assim como eles querem.

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 Ivair
Nogueira. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o
prazo de 30 minutos. Com a palavra, o Deputado Ivair Nogueira.

O Deputado Ivair Nogueira - Agradeço ao Deputado Antônio Júlio.
Quero finalizar os três pontos. Falei da construção da sede do novo
Tribunal de Justiça. Ressalto que não sou contra nem quero dar
opinião em outro Poder, mas, diante da situação por que passa o
Poder Judiciário em Minas Gerais e da necessidade de atendimento
de algumas comarcas que hoje passam por dificuldades,
principalmente em razão de seu espaço físico, acredito que, se o
Tribunal retardasse esse projeto de construção por cinco anos, daria
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um passo muito importante e atenderia à demanda.
Quanto às varas, para as quais os Deputados têm apresentado

emendas, “data venia”, não as considero inconstitucionais, pois os
Deputados as têm criado em razão de uma necessidade, e do número
de habitantes e de feitos. O Tribunal deve possibilitar determinada
condição para que fiquem criadas as varas automaticamente, pois sua
criação não implica despesas financeiras; dependendo da instalação,
o Tribunal cuidará disso.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - O Deputado Ivair Nogueira
toca em um assunto sobremaneira importante para o Estado de Minas
Gerais e para o povo mineiro, na busca sistemática pela Justiça mais
ágil e correta. Em verdade, Deputado, o senhor traz à discussão um
tema que deveria estar sendo discutido há mais tempo. Lembro-me
muito bem - ainda não tinha tomado posse na Assembléia - de que,
em 2006, durante o ano inteiro, a Casa debateu a aprovação de uma
lei de restruturação do Poder Judiciário, mas não a completou, e, ao
final do exercício, o projeto foi recolhido. No entender dos Deputados
com que conversei, o projeto anterior era até melhor que o atual, que
é mais restritivo. Estamos aqui, neste debate, para apresentar
sugestões. Temos as sugestões apresentadas por V. Exa, que foram
discutidas com a Amagis - e estava presente toda a Bancada do
PMDB -, mas, além delas, há outras. Por exemplo, o governo de
Minas Gerais vendeu por R$1.200.000.000,00 a folha de pagamento
da maioria de seus órgãos, mas o Tribunal de Justiça ainda não o fez.
Se ele vender em licitação sua folha de pagamento, terá dinheiro
suficiente para implantar todas as varas e comarcas já propostas,
aquelas que já foram criadas, mas não instaladas. Haverá recurso
para ampliar e manter as entrâncias especiais, ou ele poderá fazer
uma troca e levar esse recurso para a construção do prédio do
Tribunal, uma reivindicação absolutamente justa. Já que vamos fazer
um centro administrativo estadual, o governo de Minas tem que ajudar
a bancar uma parte da despesa, com criatividade, gestão e eficiência.
Temos certeza de que o Presidente do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais, Dr. Orlando Adão, tem competência e visão larga para
entender o momento que vivemos. Tenho a felicidade, inclusive, de ter
indicado seu nome para receber a Medalha do Mérito Legislativo, em
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função do bom trabalho que tem desempenhado à frente do Tribunal
de Justiça de Minas Gerais.

Essa discussão é absolutamente necessária, e não podemos abrir
mão dela. Cada Deputado, em sua região, sabe das carências e
necessidades da Justiça. Ninguém melhor que eles para conhecer
suas deficiências, embora tecnicamente os dados e as informações já
estejam bem coligidos pelo próprio Tribunal. No entanto discordamos
de algumas posições, por exemplo, a entrância especial de Teófilo
Otôni não pode ser considerada apenas da cidade de Teófilo Otôni -
são cinco Municípios da Comarca - se se limita a 250 mil habitantes a
criação de uma entrância especial. Esse assunto deve ser debatido - e
continuar a ser debatido. Temos de buscar a solução. É necessário
que o Tribunal entenda que estamos aqui não para criticar a lei, ao
contrário, queremos aprimorá-la, melhorá-la e até ajudar no
entendimento com o governo, a fim de obter os recursos necessários
para a implementação dessas medidas. Existem dezenas e dezenas
de comarcas criadas e não instaladas, mas é preciso que elas sejam
instaladas, como, por exemplo, a de Padre Paraíso. A estatística do
Tribunal mostrava menos de 150 feitos e, quando obtivemos a
informação completa, passou para mais de 450. Há necessidade de
um reestudo, um aprimoramento, mas, sobretudo, há a necessidade
de esse debate não ser paralisado, para que, com a nossa bancada e
os demais companheiros Deputados dos vários partidos, possamos
acelerar a discussão, e esse processo não caia em exercício fino,
como caiu em 2006. A votação desse projeto não pode passar deste
ano. Além da urgência da Lei Orçamentária e do PPAG, isso tudo tem
de ser discutido e aprovado ainda neste ano. Não podemos deixar
passar esse problema, o problema grave da reestruturação da Justiça
em Minas Gerais.

Agradeço o aparte, nobre colega. Sei que V. Exa., como bom
Prefeito, um excelente Prefeito que foi de Betim, sabe, do ponto de
vista prático, como fazer as coisas, por isso está dando suas
sugestões, as quais são muito boas. Nelas confiamos, portanto
deverão ser endossadas por todos nós.

O Deputado Adalclever Lopes (em aparte) - Caro Deputado Ivair
Nogueira, sempre defensor da causa pública, da magistratura mineira,



1297

um guerreiro Deputado de Betim, de Minas Gerais, e exemplo para o
Brasil. A sua fala, Deputado Ivair Nogueira, veio em boa hora. Depois
de uma bela reunião, estivemos com a Amagis. Hoje toda a Bancada
do PMDB teve um grande esclarecimento. Primeiro, a questão dos
auxiliares, que serão os assessores para os Juízes das comarcas.
Isso é extremamente necessário. Trata-se de uma forma de agilizar a
Justiça e de dar melhor transparência para o Judiciário, para a
população, dando a certeza de que a impunidade não vai imperar.
Essa assessoria é um ponto muito relevante.

O Juiz leigo é outra coisa sobre a qual esta Casa tem de legislar, em
que tem de ajudar o Judiciário. Vivemos hoje uma guerra civil nos
grandes centros. Precisamos, imediatamente, agilizar nossas ações.
Como um Juiz pode ter 300, 400 despachos de uma só vez? É lógico
que a decisão é dele, mas o despacho pode ser por meio do
assessoramento, que vai buscar, na sua decisão, Deputado, uma
série de informações para serem estudadas. Assim o assessoramento
é necessário. Outra coisa, é o vigilante armado. Mais uma vez, os
magistrados estão desguarnecidos, inseguros. Eles entram e saem de
forma muito insegura do Fórum, portanto precisamos, imediatamente,
aprovar isso. É questão da segurança da população, para que os
Juízes não fiquem com medo de trabalhar nas suas comarcas. Hoje a
insegurança impera, não se sabe quem entra e quem sai. Talvez se
houver um vigilante armado e preparado, como temos aqui na
Assembléia... O Judiciário tem de ter seus vigilantes. Então é preciso
mudar uma série de coisas. O seu pronunciamento veio em boa hora.
Tenho a certeza de que a bancada ouviu atentamente o nosso
representante da Amagis e seus representantes. Vamos apresentar as
emendas necessárias, Deputado Ivair Nogueira. V. Exa., como
timoneiro e maior defensor da questão, com os pares do PMDB,
tocará muito bem essa causa nobre e justa. E quem mais ganhará
será a população de Minas Gerais. Além disso, essa nova divisão no
Judiciário será novamente um exemplo para o Brasil.

O Deputado Ivair Nogueira - Agradeço, Deputado Adalclever Lopes,
nosso Líder da Bancada do PMDB.

Abordarei dois assuntos para concluir, Sr. Presidente. Primeiro, o
Tribunal tem um estudo amplo, um diagnóstico perfeito. Em algumas
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comarcas, se, em vez de o Tribunal conceder um assessor, ele
conceder dois assessores, talvez assim possa evitar a criação de
vara. Esse estudo pode perfeitamente ser feito pelo Tribunal de
Justiça.

Há outra opção que gostaria de sugerir. Estamos em tempos
modernos, em que a parceria público-privada está prevalecendo nas
rodovias. Outras parcerias estão sendo implantadas pelo próprio
governo do Estado. Conversei com o Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais a respeito de algumas comarcas
que hoje não têm sede própria do fórum. Como isso exigiria um
grande investimento, neste momento, por parte do Tribunal, sugeriria
a possibilidade de se implantar uma parceria público-privada, porque
acredito que existem parceiros interessados, e isso resolveria, de
imediato, um problema que o Tribunal hoje não tem condições de
resolver. Então, a parceria público-privada é outra sugestão que a
Bancada do PMDB gostaria de deixar aqui.

A bancada vai continuar discutindo e debatendo na Comissão de
Administração Pública, com a presença do Tribunal, da Amagis e de
alguns representantes do interior. Queremos aperfeiçoar o projeto.
Nada contra o Tribunal, mas tudo a favor da Justiça de Minas Gerais e
do bom atendimento ao povo mineiro. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
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 10
minutos. Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.
Deputadas, público aqui presente, gostaria de cumprimentar os
Vereadores de Januária, nossos conterrâneos barranqueiros, que
estão visitando a Assembléia e cobrando providências a respeito da
situação do Rio São Francisco. Os Vereadores Tonheira, Nego Viana
e Geraldo do Brejo brindam-nos aqui com sua presença nesta Casa.

Sr. Presidente, vamos voltar ao assunto abordado por mim, ontem e
hoje mais cedo. Não tive o tempo suficiente para expressar tudo que
queria, então vamos voltar ao assunto do Rio São Francisco.

A situação é muito séria. Só quem vive naquela região pode avaliar,
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por isso estamos insistindo nesse assunto. Parece que a nossa região
não faz parte do Estado. Estamos sendo tratados como se a nossa
região fosse terra de ninguém, como se o povo de Januária, São
Francisco, Manga, Pedras de Maria da Cruz, Itacarambi, Matias
Cardoso, São Romão, Ponto Chique e dezenas de comunidades
ribeirinhas não tivessem os mesmos direitos dos outros mineiros. O
que estão fazendo com o povo ribeirinho, o que estão fazendo com o
Rio São Francisco é caso de polícia. Como se deixa um rio como
aquele na situação em que hoje se encontra. As pessoas estão
proibidas de beber água, de pescar, de comer o peixe, de tomar
banho, e o Estado não encontra solução para isso. Ainda mais quando
temos a certeza de que um órgão do Estado é o causador do
problema. A companhia de saneamento do Estado de Minas Gerais, a
Copasa, é a responsável pelo crime ambiental no Rio São Francisco.
É o esgoto de Belo Horizonte e da Região Metropolitana que está
sendo jogado no Rio das Velhas e, conseqüentemente, no Rio São
Francisco. Não podemos ficar calados, vendo o povo ribeirinho morrer
à mígnua, pois estamos correndo o risco de uma grande epidemia. A
própria Defesa Civil do Estado proibiu veementemente que se beba a
água do rio. O laudo proíbe as pessoas, em qualquer hipótese, de
tomar banho ou beber da água. Então como ficarão essas milhares de
famílias? E os pescadores que vivem do rio? E esse povo que mora
nas margens vai viver de quê? A Copasa não se pronunciou; não vi
ninguém da Copasa falar um “a” sobre a questão.

O Deputado Antônio Júlio disse aqui, mais cedo, quando me pediu
um aparte, um negócio muito sério, que me deixou ainda mais
preocupado. Disse que a Copasa está calada e ninguém se
pronuncia, porque ela colocou suas ações na Bolsa de Nova Iorque,
no mercado financeiro, e, se isso vier à tona, poderá perder o valor
das ações. Ora, a questão é importante, mas a saúde do povo está
acima da questão financeira. É a saúde de milhares de pessoas, o
ganha-pão de milhares de ribeirinhos que vivem disso, dos
pescadores, das pessoas que vivem e produzem nas ilhas. Nas ilhas
do São Francisco, não há banheiro, água encanada, água da Copasa.
As pessoas bebem a água que está lá - não há outra solução. Nem
carro-pipa pode ir às ilhas. Temos que arrumar uma solução, a
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situação é grave.
Nesta semana, recebi centenas de telefonemas de Vereadores da

região, de lideranças dos Prefeitos, cobrando solução. Pelo menos
carro-pipa a Copasa tem de mandar, imediatamente, às cidades da
região. O Prefeito de Manga ligou hoje cobrando; assim como os
Prefeitos de Pedras de Maria da Cruz, de Januária, de Itacarambi, de
São Romão, de Ponto Chique, de Matias Cardoso. Algo tem de ser
feito urgentemente. O governo do Estado tem que criar um
mecanismo.

Já fizemos a denúncia ao governo federal. Iria a Brasília hoje, mas,
em virtude de a Ministra estar viajando, adiamos a viagem para sexta-
feira. Levaremos o problema à Ministra Marina Silva e tentaremos
trazê-la, para ela ver de perto o que está acontecendo com o Rio São
Francisco, para alguém tomar providência.

Volto a citar também, Deputado Antônio Júlio - já falamos mais cedo,
mas o assunto merece ser relembrado -, o descaso que a Cemig tem
tido com a região do Norte de Minas, principalmente com as
comunidades rurais, as comunidades mais pobres. O DNOCS, a
Codevasf, a própria Copasa perfuraram diversos poços artesianos,
para abastecimento de água nas comunidades rurais daquela região.
Sei que o problema também já está no Jequitinhonha e no Mucuri.
Perfuramos os poços, equipamos, fizemos a rede de distribuição, por
meio do DNOCS e da Codevasf; e centenas de comunidades estão lá,
vendo a caixa d’água, o poço perfurado, a rede de distribuição pronta,
a torneira no quintal; e não há água, porque a Cemig não liga a
energia. Já fizemos uma audiência pública, Deputado Getúlio Neiva,
em Montes Claros, e um Diretor da Cemig se comprometeu, dentro de
30 dias, a ligar todos os poços artesianos equipados. Já se passaram
seis meses da audiência pública, e nenhum poço recebeu energia.
São 10 poços artesianos sem energia em Itacambira, 8 em Manga, 18
em São Francisco, vários em Januária. Precisamos tomar providência.
Alguém tem de falar, alguém da Cemig tem de ouvir esta Casa.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Caro Deputado, fiquei no
Plenário para aguardar seu pronunciamento, porque tenho
denunciado, principalmente ontem e hoje, a mordaça da imprensa e a
censura que hoje todos sofremos no Estado de Minas Gerais, não
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podendo divulgar nada que possa trazer dissabores para a equipe do
governo, especialmente à Copasa e à Cemig. A Cemig é caso de
polícia. As concorrências que estão acontecendo na Cemig
precisavam ter uma melhor avaliação do Tribunal de Contas e do
próprio Ministério Público. É por isso que eles não ligaram a energia
naquela região, é por isso que a Cemig está deixando o povo sem
água. Eles têm que fazer o ajeitamento das empresas que prestarão
serviço à Cemig. Isso é grave. Temos que aproveitar, Deputado Paulo
Guedes, este momento em que estamos falando ao vivo porque,
quando for editado, isso será cortado na TV Assembléia também, pois
a censura também chegou aqui. Então é importante falarmos, pois
deve haver alguém no governo e na Copasa ouvindo dizer que
estamos denunciando. Ficaremos falando? Deve haver alguém nos
ouvindo no interior. Não há ninguém aqui, mas continuaremos falando
sobre o descaso do Estado nessa questão. O governo vai bem, mas o
Estado vai mal, pois a Copasa e a Cemig não respeitam ninguém.

Deputado Getúlio Neiva, fiz uma denúncia aqui. A cidade de
Papagaios ficou sem água porque a energia da Cemig não dava conta
de tocar o motor para abastecê-la. O Prefeito teve de comprar um
gerador e, o que é mais grave, pagou à Cemig para melhorar a rede.
Passaram-se aproximadamente 60 dias, e ninguém tomou providência
alguma. Água há, está lá no poço. O povo está precisando dela, mas
não a consegue. E é a melhor energia do Brasil! Presidente Hely
Tarqüínio, em Papagaios 70% da energia é consumida por gerador
tocado a óleo diesel. Precisamos começar a denunciar esses fatos. A
Copasa tem praticado esse crime ambiental em todo o Estado. Vemos
esse problema, mas não falamos sobre ele, que, às vezes, não tem
repercussão. Por exemplo, na minha cidade, joga-se esgoto no Rio
São João, depois no Rio Pará e, lá embaixo, no São Francisco. A
Copasa já tinha feito um termo de ajustamento de conduta com o
Ministério Público para tratar da questão do esgoto há cinco anos.
Pessoas continuam pagando pelo serviço. Todavia, da maneira como
estão fazendo o serviço, deve sair daqui a aproximadamente 45 anos.
Estão gastando, gastando e gastando dinheiro, mas o problema não é
resolvido. Não podemos falar nem exercer o nosso direito de
Deputados de fazer a fiscalização e de denunciar.
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Portanto, Deputado Paulo Guedes, temos de falar todos os dias
sobre esse tema e denunciar a Copasa. Se dará problema na Bolsa
de Valores da Copasa, pois todos sabemos que a questão ambiental
incomoda os investidores... Hoje quem não tem um compromisso com
o meio ambiente tem dificuldade de obter seus rendimentos nas
Bolsas de Valores. Que se dane a Copasa! Que se danem os
investidores! A Copasa tem de ser responsabilizada, sim, como a
Cemig, por ter essa quantidade de poços artesianos lá prontos para
serem utilizados e, por burocracia, não sabemos por quê; talvez
porque uma empresa ganhou, a outra recorreu, e a Cemig tem de
ajeitar para um e outro.

Nunca vi tanto ajeitamento como tem ocorrido na Cemig,
principalmente no atual governo, e não falamos nada. Por que Minas
Gerais, Deputado Getúlio Neiva, até hoje é o Estado mais atrasado no
programa de Luz para Todos? Porque sempre houve falcatrua nos
processos licitatórios. A Cemig teve o descalabro de convocar três
empresas de construção civil para fazer o Luz para Todos, e estamos
atrasados. Pelo que sei, pelas informações e pelas cobranças do
pessoal, o serviço está parado e já estamos no final do ano. Mais um
ano perdido; aliás, perdemos um ano no início e estamos perdendo
outro agora. Deputado Paulo Guedes, temos de fazer essas
denúncias e não podemos ter medo. Infelizmente, a Assembléia hoje
está de cabeça baixa. Todavia, há ainda alguns Deputados que pelo
menos estão levantando essa questão, a fim de alertar essas equipes
do governo para as dificuldades pelas quais o povo está passando.
Estamos denunciando a questão do meio ambiente, do sofrimento do
povo do Norte de Minas, das ações da polícia ambiental e de um erro
que está no decreto das multas que estão sendo aplicadas pelo meio
ambiente - o próprio setor já considerou que realmente há um
excesso, mas não muda nada. Sabem por quê? Porque estamos
acomodados e não cobramos. Por isso ontem e hoje tenho
apresentado denúncias. Todas as vezes que a TV Assembléia estiver
no ar e tivermos oportunidade, temos de aproveitar para nos
manifestar, sim. O único meio que temos hoje para divulgar os
desmazelos do governo, da Cemig, da Copasa, da Semad, do setor
meio ambiente é aqui na nossa TV - e tem de ser ao vivo porque, se
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chegarmos lá, cortarão também e porão uma mordaça para não
falarmos. V. Exa. está de parabéns. Permaneceremos nessa luta.
Acho que temos de cobrar. Estive na cidade e vi o que aquele povo
sofre com a falta de água, pelo fato de a Cemig não ligar os poços
artesianos, Deputado Hely Tarqüínio. É brincadeira a Cemig não ligar
a energia elétrica nem fazer força para isso. Em relação à Copasa, ela
tem de se manifestar, Deputado, ainda que seja para falar que
estamos errados, Deputado Paulo Guedes. Está caladinha no
cantinho. Ela não fala porque não tem o que falar. Então vamos
cobrar, insistir até que alguém possa dizer algo. Na verdade, a
Copasa só vai se manifestar depois que São Pedro disser que pode
manifestar, quando vier uma grande chuva e fizer a limpeza. É isso o
que estão esperando. Acredito que o problema é agora, e é neste
momento que eles têm de se explicar. Muito obrigado pelo aparte.

O Deputado Paulo Guedes - Muito obrigado, Deputado Antônio
Júlio.

Antes de concluir, Sr. Presidente, gostaria de dizer que essa
questão dos poços artesianos é muito grave. O que estamos dizendo
é a realidade, não estamos floreando. Na cidade onde nasci, São
João das Missões, no Distrito de Traíras, uma comunidade rural onde
moram minha mãe e meus irmãos, situada na divisa com a reserva
dos índios xacriabás, o DNOCS perfurou um poço há três anos e está
equipado durante esse mesmo período. Para se ter uma idéia, isso
ocorre na terra onde nasceu o Deputado! Em São Francisco, há 18
poços equipados há três anos. Em Itacambira, o DNOCS perfurou e
equipou 10 poços, também há três anos. Tudo o que estamos dizendo
aqui foi feito há três anos. O serviço está pronto, mas não funciona.
Isso é uma frustração! O Governador precisa saber disso. Não é
possível que não chegue ao Governador. Se chegar, tenho certeza
que ele determinará providências. Amanhã estaremos divulgando aqui
o nome de todos os poços, das comunidades e dos Municípios. Já
pedi às Prefeituras a relação de comunidade por comunidade. Vamos
começar a divulgar, fazer um placar aqui para ver se a Cemig toma
providências.

Deputado Antônio Júlio, estou com medo de essas bombas
submersas terem dado defeito, pois ficaram três anos submersas e
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sem funcionar. Daqui a pouco, quando ligarem a energia, a bomba
estará queimada, não funcionará mais. Demorarão, então, mais três
anos para arrumar outra bomba. E o povo continua sem água. Alguém
tem de ser responsabilizado. Alguém tem de tomar providências. Fica
aqui o nosso pedido, a indignação do Norte de Minas. Estamos aqui
apenas transmitindo o sentimento do povo da nossa região. O nosso
sentimento é que não fazemos parte do Estado. Parece que ele só
existe de Curvelo para cá. Parece que aquela região está fora do
mapa, que é terra de ninguém. Mas somos mineiros e queremos o
mesmo respeito que as outras regiões têm dentro do governo do
Estado. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Encerramento

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - 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 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 anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
16/10/2007

Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Gustavo Valadares, Juninho Araújo, Gil Pereira e Paulo Guedes,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Gustavo Valadares, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gil Pereira,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. O
Presidente acusa o recebimento da seguinte proposição, para a qual
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designou o relator citado a seguir: Projeto de Lei nº 909/2007, em
turno único (Deputado Gustavo Valadares). 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 1.247/2007. 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 André
Quintão e Carlin Moura, em que solicitam a realização de reunião
para, em audiência pública, debater, de forma conjunta com as
Comissões de Participação Popular e de Educação, Ciência,
Tecnologia e Informática, a situação do transporte escolar no Estado
de Minas Gerais; Dinis Pinheiro, em que solicita a realização de
reunião para, em audiência pública, debater a travessia de pedestres
sobre linha ferroviária existente no Município de Vespasiano; Dalmo
Ribeiro da Silva, em que solicita seja realizada visita à empresa OHL
Brasil, nova concessionária da BR-381, a fim de conhecer o
cronograma de ações para a recuperação da Rodovia e a
conseqüente instalação de praças de pedágio; seja pleiteada ao
governo do Estado a liberação de recursos do Proaero, necessários
ao cercamento do Aeroporto de Ouro Fino; sejam encaminhados ao
Governador do Estado, ao Secretário de Estado de Transportes e
Obras Públicas e ao Diretor-Geral do DER pedidos pela pavimentação
asfáltica da estrada que liga os Municípios de Jacutinga e Espírito
Santo do Pinhal; Gil Pereira, em que solicita seja agendada reunião
com o Ministro de Estado da Defesa para discutir o elevado preço das
tarifas aéreas cobradas pelas empresas que operam trechos com
destino ao Norte de Minas; seja formulado ao Departamento Nacional
de Infra-Estrutura Terrestre pedido pela instalação urgente de
redutores de velocidade na BR-135, Município de Bocaiúva; Paulo
Guedes, em que solicita seja formulado apelo ao DER-MG, com vistas
à adequação do projeto de pavimentação da BR-135 no trecho
Itacarambi-Manga e posterior encaminhamento do projeto ao
Departamento Nacional de Infra-Estrutura Terrestre, a fim de que a
obra tenha prosseguimento; Gustavo Valadares, em que solicita seja
formulado apelo ao Superintendente Regional do Departamento
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Nacional de Infra-Estrutura Terrestre, com vistas à construção de uma
passarela no Km 533, da BR-381, Bairro São Raimundo, Município de
Itaguara. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2007.
Gustavo Valadares, Presidente - Wander Borges - Inácio Franco.

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/10/2007
Às 9h27min, 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. Está presente, também, o Deputado Weliton
Prado. 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 obter esclarecimentos sobre a permissão de
emplacamento de carros e comunica o recebimento de ofício do Sr.
Praciano, Deputado Federal, publicado no “Diário do Legislativo” em
11/10/2007. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir
os Srs. Chrispim José da Silva, Presidente do Conselho Federal dos
Despachantes Documentais do Brasil; Antônio Pedro Alves Filho e
Antônio Lúcio da Silva, respectivamente, Presidente e Secretário da
Cooperativa dos Despachantes de Documentos do Detran de Minas
Gerais - Coodestran-MG -; Mauro de Souza dos Santos, membro
dessa Cooperativa, e José de Souza Santos, Presidente do Sindicato
dos Despachantes de Documentos de Trânsito da Cidade de Belo
Horizonte - Sind-BH -, que são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Ademir Lucas, 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,
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conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os
trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs
1.250/2007, da Comissão de Direitos Humanos; 1.259/2007, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 1.261/2007, do Deputado Jayro
Lessa. 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 Dalmo
Ribeiro Silva solicitando a realização de audiência pública com o
objetivo de conhecer os problemas que impedem o Juizado Especial
Federal de atuar com celeridade. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Inácio Franco - André Quintão -

Ademir Lucas - Domingos Sávio - Chico Uejo.
ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/10/2007
Às 10h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Jayro Lessa, Agostinho Patrús Filho, Antônio Júlio, Lafayette de
Andrada, Sebastião Helvécio 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 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. O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 1.599/2007 (Deputado
Jayro Lessa); 1.600/2007 (Deputado Sebastião Helvécio) e
1.603/2007 (Deputado Agostinho Patrús Filho), no 1º turno. Passa-se
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à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação é aprovado o parecer pela
aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.658/2007 na forma do
vencido no 1º turno (relator: Deputado Sebastião Helvécio). O
Deputado Lafayette de Andrada se retira da reunião. São aprovados
também, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de
Lei nºs 788/2007 com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e
Justiça (relator: Deputado Antônio Júlio), e 1.402/2007 na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Weliton Prado, em virtude de redistribuição). Os pareceres
sobre os Projetos de Lei nºs 730 e 1.121/2007, no 1º turno, deixam de
ser apreciados, respectivamente, em virtude de solicitação de prazo
regimental e em virtude de aprovação de requerimento solicitando a
sua anexação ao Projeto de Lei nº 430/2007, pelo relator, Deputado
Lafayette de Andrada. Os Projetos de Lei nºs 616 e 1.585/2007 são
retirados da pauta, por determinação do Presidente da Comissão, por
não cumprirem pressupostos regimentais. 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 1.264/2007. 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, 24 de outubro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho - Elisa Costa - Jayro

Lessa - Sebastião Helvécio.
ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 17/10/2007
Às 14h31min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Lafayette de Andrada e Gilberto
Abramo, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Lafayette de Andrada, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da
Deputada Gláucia Brandão, 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 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: Projeto de Lei Complementar nº 27/2007 e
Projetos de Lei nºs 1.182, 1.013, 1.150, 1.292, 1.417, 1.427, 1.437,
1.451 e 1.453/2007 (Deputada Gláucia Brandão); 1.463, 1.464, 1.472,
1.477, 1.488, 1.492, 1.494, 1.497 e 1.527/2007 (Deputado Gilberto
Abramo). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de
Redação Final do Projeto de Lei Complementar nº 27/2007 e do
Projeto de Lei nº 1.182/2007 (relatora: Deputada Gláucia Brandão).
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.013,
1.150, 1.292, 1.417, 1.427, 1.437, 1.451 e 1.453/2007 (relatora:
Deputada Gláucia Brandão); 1.463, 1.464, 1.472, 1.477, 1.488, 1.492,
1.494, 1.497 e 1.527/2007 (relator: Deputado Gilberto Abramo).
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, em 8/10/2007, às 10 horas, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Ademir Lucas - Inácio Franco.
ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/10/2007
Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões 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
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subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na
pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 2ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 1.279/2007.
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, 24 de outubro de 2007.
Vanderlei Miranda, Presidente - Eros Biondini - Cecília Ferramenta -

Bráulio Braz.
ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
22/10/2007

Às 10h15min, comparecem na Câmara Municipal de Mateus Leme
os Deputados Gustavo Valadares e Neider Moreira (substituindo este
ao Deputado Djalma Diniz, por indicação da Liderança do BSD),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Gustavo Valadares, declara aberta a reunião e
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater, em audiência
Pública, a captação pluvial na Rodovia MG-050, no Município de
Mateus Leme. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para
ouvir os Srs. Sílvio César de Oliveira, Prefeito Municipal de Mateus
Leme; Júlio Cesar Nogueira Fares Júnior, Presidente da Câmara
Municipal de Mateus Leme; Werlley Rony Gonçalves de Freitas,
Presidente da Associação Comercial de Mateus Leme; Célio de Faria
Silveira, Chefe da 3ª Coordenadoria Regional do DER-MG; e Carlos
Napolitano, Gestor de Operações da Concessionária Nascentes das
Gerais; que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência
concede a palavra ao Deputado Neider Moreira, autor do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
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suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2007.
Gustavo Valadares, Presidente - Neider Moreira.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
REDAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 23/10/2007
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Lafayette de Andrada, Ademir Lucas e Inácio Franco (substituindo
este ao Deputado Agostinho Patrús Filho, por indicação da Liderança
do BSD), membros da supracitada Comissão. Está presente, também,
o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Lafayette de Andrada, 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 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 122, 370, 709, 985, 1.111, 1.129, 1.357,
1.277, 1.341, 1.457 e 1.468/2007 (Deputado Ademir Lucas); 1.475,
1.485, 1.506, 1.508, 1.521, 1.528, 1.531 e 1.532/2007 (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. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei nºs 122, 370, 709, 1.111, 1.129,
1.357/2007 (relator: Deputado Ademir Lucas). 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 985, 1.277, 1.341, 1.457 e
1.468/2007 (relator: Deputado Ademir Lucas); 1.475, 1.485, 1.506,
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1.508, 1.521, 1.528, 1.531 e 1.532/2007 (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
trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2007.
Gilberto Abramo, Presidente - Inácio Franco - Ademir Lucas.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
OFÍCIO Nº 13/2007

Belo Horizonte, 25 de outubro de 2007.
Senhor Presidente,
Comunico que estarei ausente do País, em missão oficial, do dia

27/10/2007 ao dia 2/11/2007.
Estando, igualmente, o Vice-Governador do Estado de Minas

Gerais, Dr. Antonio Augusto Junho Anastasia, no exterior, também em
missão oficial, solicito a V. Exa., de acordo com a norma
constitucional, que assuma a Chefia do Poder Executivo do Estado no
período acima referido.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado de Minas Gerais.”
* - Publicado de acordo com o texto original.
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº

17.882
Comissão Especial

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art.

70, II, da Constituição do Estado, opôs veto total à Proposição de Lei
nº 17.882/2007, que dá nova redação ao “caput” do art. 1º da Lei nº
13.457, de 12/1/2000, que dispõe sobre a pensão por morte de
contribuinte obrigatório da Caixa Beneficente dos ex-Guardas Civis e
Fiscais de Trânsito - CBGC.

As razões do veto constam da Mensagem nº 109, de 20/9/2007.
Compete a esta Comissão emitir parecer sobre o veto, conforme

determina o art. 222, combinado com o art. 111, I, “b”, do Regimento
Interno.
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Fundamentação
A Proposição de Lei nº 17.882, sobre a qual incidiu o veto

governamental, tem como objetivo alterar a redação da Lei nº 13.457,
que dispõe sobre a pensão por morte do contribuinte obrigatório da
Caixa Beneficente dos ex-Guardas Civis e Fiscais de Trânsito -
CBGC.

É preciso dizer que a Lei nº 13.457 encontra-se em descompasso
com as determinações constitucionais referentes a matéria
previdenciária, mais precisamente com o disposto no art. 40, § 7º, da
Constituição da República, cuja redação reproduzimos a seguir:

“Art. 40 (...)
§ 7º - Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por

morte, que será igual:
I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o

limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de
previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por
cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do
óbito; ou

II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo
efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido
para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata
o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este
limite, caso em atividade na data do óbito.”.

A antinomia reside no fato de que, a despeito dos referidos
comandos constitucionais, a Lei nº 13.457, em seu art. 1º, estabelece
que a pensão por morte de contribuinte obrigatório da CBGC é devida
na proporção de 50% da remuneração do servidor à época de seu
falecimento.

Nas razões do veto, argumenta-se que a Lei nº 13.165, que
disciplina a CBGC, é explícita ao atribuir personalidade jurídica de
direito privado a tal entidade e ao estabelecer que a CBGC
desenvolverá suas atividades sem gerar ônus para o Estado. Desse
modo, alega-se que “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”.

Ainda nos termos da mensagem governamental, “a única
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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 de outubro de 1994”.

Ora, se a Lei nº 11.406 determina que a responsabilidade pelo
pagamento das pensões da CBGC é da Secretaria de Estado de
Fazenda, é porque se reconhece que tal benefício deriva do vínculo
profissional entretido entre os ex-Guardas Civis e Fiscais de Trânsito e
o Estado. Não fosse isso, a que título se justificaria tal pagamento?
Seria um autêntico contra-senso, um verdadeiro disparate, atribuir ao
Estado pagamento de pensões relativas a pessoas estranhas aos
quadros da administração pública. Impõe-se, pois, reconhecer a
qualidade de ex-servidores nos contribuintes obrigatórios da CBGC.
Estabelecida tal premissa, é forçoso reconhecer que se aplicam a tais
pessoas as disposições constitucionais de índole previdenciária
destinadas aos servidores públicos. Qualquer pagamento efetuado
com recursos públicos, a título previdenciário, há de ser realizado com
estrita observância do disposto no texto constitucional.

Quanto à outra objeção levantada, qual seja a de que “nenhum
benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado
ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”, é preciso
dizer que tal argumento não resiste a uma reflexão mais detida. Não
se trata nem de majorar, nem de criar e nem de estender benefícios
previdenciários, mas tão-somente de determinar que as pensões
devidas sejam pagas conforme determina o texto constitucional. Não
cabe invocar aumento de despesa para inviabilizar a edição de norma
jurídica cujo propósito é precisamente afastar uma
inconstitucionalidade atual e fazer valer um direito de natureza
constitucional.

Por fim, cumpre dizer que o Judiciário tem decidido de modo
reiterado em favor de pensionistas de ex-contribuintes da CBGC, o
que só faz reforçar o nosso entendimento de que o veto deve ser
rejeitado, o que evitaria novas ações judiciais versando sobre o
assunto.

Conclusão
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Em face do exposto, somos pela rejeição do veto total oposto à
Proposição de Lei nº 17.882/2007.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2007.
Inácio Franco, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Carlos

Mosconi.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 405/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei em
epígrafe visa a declarar de utilidade pública o Abrigo São Vicente de
Paulo de Mar de Espanha, com sede no Município de Mar de
Espanha.

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 405/2007 pretende declarar de utilidade pública o

Abrigo São Vicente de Paulo de Mar de Espanha, entidade que tem
por finalidade a prática da caridade no campo da assistência social e
da promoção humana. Para tanto, mantém estabelecimento destinado
a abrigar pessoas idosas de ambos os sexos, proporcionando-lhes
suportes material e espiritual, tais como alimentação, vestuário,
medicamentos, assistências médica e odontológica, apoios moral e
religioso. Seus serviços assistenciais estendem-se, quando possível,
a famílias e pessoas necessitadas em geral.

A Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e
Justiça tem o propósito de adequar a denominação 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

405/2007, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.



1316

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2007.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 811/2007
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 Fundação
Educativa e Cultural Anita Ricciardi, com sede no Município de
Guaxupé.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 19/4/2007, 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 811/2007 objetiva declarar de utilidade pública a

Fundação Educativa e Cultural Anita Ricciardi, com sede no Município
de Guaxupé.

Os requisitos para que as associações e fundações 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. 10 de seu estatuto, após alteração
ocorrida em 9/7/2007, veda a remuneração dos membros de seus
conselhos dirigentes e o § 1º do art. 35 determina, em caso de
dissolução da entidade, que o patrimônio remanescente seja
transferido a instituição congênere, com sede ou atuação na comarca
e, na sua falta, ao poder municipal para aplicação nos fins previstos
nesse documento.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 811/2007.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2007.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Hely
Tarqüínio - Neider Moreira - Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.199/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 1.199/2007, de autoria do Deputado Célio
Moreira, tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
dos Veteranos Esportistas de Paraopeba - Avep -, com sede no
Município de Paraopeba.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 1º/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 1.199/2007 tem por objetivo declarar de utilidade

pública a Associação dos Veteranos Esportistas de Paraopeba.
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 (ver alteração realizada em
26/8/2007) determina, no art. 9º, que as atividades de seus Diretores e
Conselheiros serão inteiramente gratuitas e, no art. 28, dispõe que,
caso seja ela dissolvida, seu patrimônio remanescente será destinado
a entidade congênere, legalmente constituída, com sede e atividade
no Município.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.199/2007 na forma original.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Delvito
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Alves - Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.387/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em epígrafe

visa declarar de utilidade pública a Loja Maçônica Cavaleiros
Templários, com sede no Município de Belo Horizonte.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a esta Comissão, que deliberará conclusivamente sobre ela,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.387/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Loja Maçônica Cavaleiros Templários, com sede no Município de
Belo Horizonte, entidade que tem por finalidades a prática de ações
beneficentes, prestando assistência social aos mais necessitados; o
incentivo à construção de bens culturais; a promoção da ética, da paz
e da cidadania; a proteção dos direitos humanos, da democracia e de
outros valores universais; o aprimoramento moral, social e intelectual
da sociedade.

Suas iniciativas beneficentes e civilizadoras traduzem o
compromisso desinteressado firmado com a coletividade.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.387/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2007.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.491/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o Projeto de Lei nº
1.491/2007 visa a declarar de utilidade pública a Associação dos
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Moradores e Amigos dos Bairros dos Tenentes e das Furnas - Amatef
-, com sede no Município de Extrema.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo”, em 23/8/2007, e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto as aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 102, III, “a” e 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.491/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Moradores e Amigos dos Bairros dos Tenentes e
das Furnas, com sede no Município de Extrema.

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 instruiu 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.

Ressalte-se que o estatuto da entidade, em seu art. 38, veda a
remuneração dos cargos da diretoria; e, no art. 41, após alteração
ocorrida em 18/9/2007, estabelece que, em caso de sua dissolução,
os bens remanescentes serão destinados a instituição congênere,
legalmente constituída e sediada no Município de Extrema.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.491/2007.
Sala das Comissões, 23 de outubro 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Hely

Tarqüínio - Delvito Alves - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.510/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Genaro, o projeto de lei em epígrafe

visa declarar de utilidade pública a Associação Beneficente Casa da
Provisão, com sede no Município de Belo Horizonte.
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A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a esta Comissão, que deliberará conclusivamente sobre ela,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.510/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Beneficente Casa da Provisão, com sede no Município
de Belo Horizonte, entidade que tem por finalidade promover
assistência social e prestar serviços gratuitos às famílias carentes,
priorizando seu atendimento à primeira infância.

Dessa forma, promove e apóia estratégias e ações inovadoras
comprometidas com o atendimento das demandas relativas ao
desenvolvimento de crianças; contribui para o estabelecimento de
políticas públicas e programas intersetoriais em todas as esferas
públicas, garantindo a universalidade e a qualidade da concretização
do direito e o acesso aos bens socioculturais necessários; realiza
intercâmbios, reuniões, círculos de estudo, conferências, cursos,
palestras e seminários, com o propósito de melhorar os serviços que
oferece.

A entidade presta serviços gratuitos permanentes, sem nenhuma
distinção de clientela, nas áreas específicas do seu atendimento, pelo
que é merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.510/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2007.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.536/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o Projeto de Lei nº
1.536/2007 tem por escopo instituir a Semana Estadual de
Mobilização da Juventude.

A proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
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legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. Vem ela a
este órgão colegiado, a fim de ser apreciada quanto ao mérito, nos
termos do art. 188, c/c o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.536/2007 institui a Semana Estadual de

Mobilização da Juventude, a ser comemorada, anualmente, na última
semana de setembro, quando serão debatidos, em eventos como
seminários, simpósios e palestras, temas relacionados com as
necessidades da juventude, com ênfase na formação profissional e
cultural.

Um dos objetivos da Semana de Mobilização da Juventude é
despertar a consciência política e incentivar a participação desse
segmento na defesa de ideais humanizadores e fortalecer sua
organização.

Considerando que os jovens são fundamentais no processo de
construção da sociedade, o projeto em análise é meritório por buscar
mobilizá-los e canalizar sua atenção sobre temas de seu interesse,
com o condão de prepará-los para resgatar valores positivos,
descobrir e potencializar os talentos existentes, em um ambiente de
harmonia e solidariedade.

Cabe ressaltar que o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça, tem como objetivo suprimir algumas
impropriedades legais, o que não compromete a finalidade da
proposição; entretanto, julgamos conveniente apresentar a Emenda nº
1, redigida ao final deste parecer, com o objetivo de indicar que as
ações em comemoração da Semana Estadual de Mobilização da
Juventude serão desenvolvidas em conjunto com as entidades
representativas dos jovens em todo o Estado, as quais buscarão
definir diretrizes de políticas públicas voltadas para esse segmento

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.536/2007, em turno único, na forma do Substitutivo nº 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda
nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1 AO SUBSTITUTIVO Nº 1
Acrescente-se o seguinte art. 2º:
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“Art. 2º - As ações em comemoração da Semana Estadual de
Mobilização da Juventude serão desenvolvidas com as entidades
representativas dos jovens no Estado e deverão apresentar diretrizes
de políticas públicas voltadas para esse segmento.”.

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2007.
Rosangela Reis, Presidente - Walter Tosta, relator - Paulo Guedes.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.538/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em tela como
objetivo alterar dispositivo da Lei nº 15.312, de 2/9/2004, que declara
de utilidade pública a unidade da Sociedade Caritativa e Educacional
São Jerônimo com sede no Município de Uberaba.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno, a
proposição foi publicada no diário oficial, em 6/9/2007, e a seguir
encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal.

Em 25/9/2007, a relatoria solicitou fosse a proposição baixada em
diligência ao autor, para que solicitasse ao Presidente da entidade
documento comprobatório de que esta possui como sede o Município
de Uberaba.

Atendido o pedido, passamos ao exame da matéria.
Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 1.538/2007 de alterar o art. 1º da Lei nº
15.312, de 2/9/2004, que declara de utilidade pública a unidade da
Sociedade Caritativa e Educacional São Jerônimo com sede no
Município de Uberaba, com o objetivo de atualizar a denominação da
entidade, em virtude de alteração estatutária, ocorrida em 16/3/2006,
que mudou o seu nome para Associação Beneficente e Cultural São
Jerônimo.

Importa ressaltar que a alteração proposta incide somente sobre o
nome da entidade, continuando esta com as mesmas características e
finalidades, cumprindo os requisitos constantes na Lei nº 12.972, de
1998, que dispõe sobre declaração de utilidade pública.

Deve-se observar, no caso, a Lei Complementar nº 78, de 2004, que
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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.

Cabe esclarecer por fim que, em resposta à diligência citada, foi
enviada cópia da ata da 38ª assembléia geral da entidade,
devidamente registrada no cartório competente, cujo documento
confirma que ela tem sede no Município de Uberada.

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 1.538/2007.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

Costa - Neider Moreira - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.549/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em

tela visa a declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores
do Bairro de Fátima, com sede no Município de Eugenópolis.

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 1.549/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Moradores do Bairro de Fátima, com sede no
Município de Eugenópolis, que possui como finalidade precípua
promover a manutenção e defesa dos direitos e interesses dessa
comunidade, lutar pela sua segurança, bem como pelo seu
desenvolvimento socioeconômico e cultural.

Desenvolve, em particular, atividades nas áreas da saúde, da cultura
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e dos esportes, visando à integração da comunidade e orientando-a
no sentido de concretizar sua cidadania e de conquistar uma vida
digna e de qualidade.

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 1.549/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 24 de outubro de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.554/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Agostinho Patrús Filho, o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública o Abrigo Infantil Menino Jesus,
com sede no Município de Coração de Jesus.

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 1.554/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Abrigo Infantil Menino Jesus, com sede no Município de Coração de
Jesus, que possui como finalidade primordial dar proteção às crianças
de até 12 anos, principalmente àquelas que se encontram em situação
de risco. Na consecução de seus propósitos, oferece-lhes apoio moral
e auxílio material; presta-lhes assistência médica e odontológica;
promove atividades educacionais e recreativas. Suas ações são
executadas com base nos princípios da ética e da cidadania, pois
objetivam garantir às crianças o direito de crescerem e de se
desenvolverem em um ambiente saudável que lhes assegure
integridade e dignidade.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.
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Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 1.554/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2007.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.557/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Mosconi, o projeto de lei em tela visa
a declarar de utilidade pública o Albergue Noturno de Andradas Casa
do Caminho, com sede no Município de Andradas.

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 1.557/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Albergue Noturno de Andradas Casa do Caminho, que tem por
finalidade acolher pessoas carentes em suas instalações, sem
nenhuma discriminação, propiciando-lhes, temporariamente, pernoite,
refeições e condições para higienização pessoal. Além do mais,
realiza distribuição gratuita de cestas básicas, enxovais de recém-
nascidos e roupas usadas destinadas à população desassistida.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.557/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 24 de outubro de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.559/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em tela
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visa declarar de utilidade pública o Grupo Feliz Idade, com sede no
Município de Capitólio.

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 1.559/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Grupo Feliz Idade, com sede no Município de Capitólio, que tem por
finalidade congregar pessoas com idade superior a 50 anos, a fim de
proporcionar-lhes diversas atividades ocupacionais e de lazer que
contribuam para o seu bem-estar psicológico e social. Oferece-lhes,
ademais, assistência médica e outros serviços de atenção à saúde.

Isto posto, acreditamos ser a entidade merecedora do título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.559/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2007.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.562/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ademir Lucas, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública a entidade denominada Ação Social da
Paróquia do Verbo Divino, 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 1.562/2007 pretende declarar de utilidade pública

a entidade denominada Ação Social da Paróquia do Verbo Divino,
com sede no Município de Contagem, que possui como finalidade
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precípua auxiliar a sociedade e o poder público no processo de
desenvolvimento e consolidação de uma cultura voltada para defesa e
promoção dos direitos humanos, visando ao aprimoramento social,
político, econômico e cultural da comunidade.

Diante dos relevantes serviços prestados pela entidade aos
moradores do Bairro Nacional e regiões circunvizinhas, acreditamos
ser a instituição merecedora do título declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 1.562/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 24 de outubro de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.575/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Rômulo Veneroso, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública o Instituto Educacional Ping-Pong,
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 1.575/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Instituto Educacional Ping-Pong, com sede no Município de Belo
Horizonte, que possui como finalidade precípua prestar assistência a
crianças de um a seis anos de idade, proporcionando-lhes um
ambiente propício à sua formação biopsíquica e social.

Dessa maneira, oferece-lhes atividades nas áreas da educação, da
cultura, do esporte e do lazer; presta-lhes assistência médica;
contribui para o estabelecimento de políticas públicas e programas
intersetoriais, visando garantir a universalidade e a qualidade da
atenção à criança, na perspectiva de concretizar o direito e as
oportunidades de acesso aos bens socioculturais necessários ao seu
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desenvolvimento; firma convênios com órgãos públicos e entidades
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 1.575/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 24 de outubro de 2007.
Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.590/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Rômulo Veneroso, o projeto de lei em tela
visa a declarar de utilidade pública a Creche Comunitária São José,
com sede no Município de Betim.

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 1.590/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Creche Comunitária São José, com sede no Município de Betim,
que possui como finalidade precípua empreender ações que visem ao
desenvolvimento integral da criança na faixa etária de 3 meses a 6
anos, priorizando as residentes nos bairros compreendidos pela
Regional Vianópolis. Para dar suporte a esse trabalho, promove
atividades educacionais, culturais, esportivas e recreativas; oferece
serviços na área de saúde para os seus assistidos, na perspectiva de
concretizar o direito e as oportunidades de acesso aos bens
socioculturais necessários à sua formação.

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 1.590/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 24 de outubro de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.594/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ademir Lucas, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública a Sociedade de Utilidade Pública do
Bairro Nacional e Adjacências, 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 1.594/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Sociedade de Utilidade Pública do Bairro Nacional e Adjacências,
com sede no Município de Contagem, que tem por finalidade proteger
a família, a maternidade, a infância, o adolescente e o idoso.

A entidade promove várias outras atividades, como projetos que
visam à melhoria da qualidade de vida da comunidade e que lhe
propiciem acesso à informação, à educação, à saúde, à
profissionalização, à cultura e ao lazer; projetos de combate à
pobreza, de fomento a ações voltadas para a segurança alimentar e
de prevenção ao uso das drogas. Além do mais, é atuante junto ao
poder público e à iniciativa privada, mobilizando a sociedade para o
desenvolvimento sustentável.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.594/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2007.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.595/2007
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Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública a Associação Paraguaçuense -
Recuperando Dependentes Químicos, com sede no Município de
Paraguaçu.

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 1.595/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Paraguaçuense - Recuperando Dependentes Químicos,
com sede no Município de Paraguaçu, que possui como finalidade
precípua a habilitação e a reabilitação das pessoas portadoras de
dependência química.

Na consecução de seus propósitos, oferece-lhes apoio moral e
espiritual e procura conscientizá-las sobre os malefícios decorrentes
desses vícios. Desenvolve, também, atividades nas áreas da cultura e
do esporte e orienta 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 1.595/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2007.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.606/2007

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em
epígrafe visa a declarar de utilidade pública a Casa Assistencial São
Francisco de Assis - Casa da Misericórdia, com sede no Município de
Uberlândia.
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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 1.606/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Casa Assistencial São Francisco de Assis - Casa da Misericórdia,
entidade que tem por finalidade o atendimento a portadores de câncer
procedentes de diversas regiões do Triângulo que necessitam
permanecer na cidade de Uberlândia, para se submeterem a
tratamento no Hospital do Câncer. Em vista disso, promove e executa
projetos, programas e planos de ação que objetivam fornecer suporte
adequado a seus assistidos.

Para o cumprimento de seu compromisso estatutário, celebra
convênios e contratos com instituições em todas as esferas da
administração pública, assim como estabelece parcerias com
organizações não governamentais.

Isto posto, acreditamos ser a entidade merecedora do título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.606/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2007.
Hely Tarqüínio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.607/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Tadeu Leite, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Unidos
Venceremos, com sede no Município de Augusto de Lima.

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 1.607/2007 pretende declarar de utilidade pública
a Associação Comunitária Unidos Venceremos, com sede no
Município de Augusto de Lima, entidade que tem por finalidade
integrar os moradores das localidades sob sua atuação em torno dos
problemas coletivos fundamentais, buscando possíveis soluções.

Para tanto, promove eventos sociais, recreativos e atividades
assistenciais diretamente ou por meio de outras entidades
filantrópicas e zela pelo bem-estar das famílias que vivem e trabalham
na região, em parceria com órgãos públicos e privados. Dessa forma,
luta por melhores condições de saúde, educação, transporte,
comunicação, segurança e alimentação para todos os seus
integrantes, além de colaborar na execução de programas de
extensão rural e participar ativamente na análise e interpretação dos
dados básicos que identifiquem as demandas da comunidade onde
atua.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.607/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2007.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.618/2007

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 a entidade denominada Obra Unida à
Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de Santa
Cruz do Escalvado.

Examinada foi 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
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O Projeto de Lei nº 1.618/2007 pretende declarar de utilidade pública
a entidade denominada Obra Unida à Sociedade São Vicente de
Paulo, com sede no Município de Santa Cruz do Escalvado, que
possui como finalidade precípua a administração da Creche Menino
Jesus da Sociedade de São Vicente de Paulo.

Na consecução de seus propósitos, abriga crianças carentes na
faixa etária até 6 anos, proporciona-lhes assistência material e moral e
presta-lhes atendimento na área da saúde.

As suas atividades são executadas com base nos princípios da ética
e da cidadania, pois objetivam garantir às crianças o direito de crescer
e se desenvolverem em um ambiente saudável e harmonioso.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, tem por finalidade retificar o nome da entidade
de acordo com o constante no art. 1º de seu estatuto.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 1.618/2007, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.637/2007

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores e
Produtores Rurais do Bairro Fazendinha e Adjacências, com sede no
Município de Pouso Alegre.

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 1.637/2007 pretende declarar de utilidade pública
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a Associação dos Moradores e Produtores Rurais do Bairro
Fazendinha e Adjacências, com sede no Município de Pouso Alegre.

Constituída como associação civil sem fins lucrativos, tem como
finalidade a prestação de quaisquer serviços que possam contribuir
para a melhoria da qualidade de vida de seus associados e a defesa
de seus interesses sociais e culturais. Para tanto, promove o
transporte, o beneficiamento, o armazenamento e a classificação da
produção e presta assistência técnica e orientação educacional. Além
disso, mantém serviço próprio de assistências médica, dentária,
recreativa e educacional.

Pelo seu esforço de relevância social, a referida Associação merece
o título de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de Lei nº

1.637/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2007.
Chico Uejo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.646/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 1.646/2007, do Deputado Alberto Pinto Coelho,
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Assistencial Três Reis Magos, com sede no Município de Caldas.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 4/10/2007 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 1.646/2007 tem por objetivo declarar de utilidade

pública a Associação Assistencial Três Reis Magos.
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
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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. 18, que as
atividades de seus Diretores serão inteiramente gratuitas e, no art. 26,
que, caso seja ela dissolvida, seu patrimônio remanescente será
destinado a entidade congênere, devidamente registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.646/2007.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Neider Moreira - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.647/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em

tela tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos
Moradores de Ferreiras, com sede no Município de Pedro Leopoldo.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/10/2007 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 1.647/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação dos Moradores de Ferreiras, com sede
no Município de Pedro Leopoldo.

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
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idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.
Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art.

30 que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros, bem como as
dos associados, não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o
recebimento de quaisquer valores a título de lucro, gratificação,
bonificação ou vantagem; e no art. 32 que, na hipótese de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere sem fins econômicos, com personalidade jurídica e
reconhecida de utilidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.647/2007.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Sebastião

Costa - Hely Tarqüínio - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.649/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei nº 1.649/2007, do Deputado Fahim Sawan, tem

como objetivo declarar de utilidade pública a Creche Dora Ribeiro,
com sede no Município de Belo Horizonte.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 4/10/2007 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 1.649/2007 tem como objetivo declarar de

utilidade pública a Creche Dora Ribeiro.
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
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prestam seus serviços gratuitamente.
Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 28, que as

atividades de seus Diretores e Conselheiros, bem como as dos sócios,
serão inteiramente gratuitas; e, no art. 32, que, caso seja ela
dissolvida, seu patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere, devidamente 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 1.649/2007.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.653/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Hely Tarqüínio, o projeto de lei em tela tem

como finalidade declarar de utilidade pública a Fundação Cultural e
Comunitária Caiapó, com sede no Município de Patrocínio.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 5/10/2007, vem a matéria 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 1.653/2007 objetiva declarar de utilidade pública

a Fundação Cultural e Comunitária Caiapó, com sede no Município de
Patrocínio.

Os requisitos para que as associações e fundações 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.
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Ressalte-se, ainda, que o art. 33 de seu estatuto determina que os
cargos dos órgãos de administração não são remunerados, e o art. 37
preceitua que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será incorporado ao de fundação congênere.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.653/2007.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.656/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Delvito Alves, o projeto de lei em tela tem

por finalidade declarar de utilidade pública a Associação dos
Pequenos Produtores e Arrendatários e Moradores da Região do Peri-
Peri, com sede no Município de Dom Bosco.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 5/10/2007, 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 1.656/2007 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação dos Pequenos Produtores e Arrendatários e Moradores
da Região do Peri-Peri.

Os requisitos para que as entidades em funcionamento no Estado
sejam 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, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 27 do seu estatuto determina que a
entidade não remunerará os Diretores e Conselheiros; e o art. 31
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preceitua que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será entregue a uma instituição congênere, registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.656/2007.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Delvito Alves - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.663/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em tela tem

como objetivo alterar o art. 1º da Lei nº 16.715, de 17/5/2007, que
declara de utilidade pública a Associação de Voluntários no Apoio a
Pacientes com Câncer - Projeto Presente, com sede no Município de
Montes Claros.

A proposição foi publicada no diário oficial em 6/10/2007 e a seguir
encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada
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 1.663/2007 pretende alterar o art. 1º da Lei nº

16.715, de 17/5/2007, que declara de utilidade pública a Associação
de Voluntários no Apoio a Pacientes com Câncer - Projeto Presente,
com sede no Município de Montes Claros.

Inicialmente, cabe esclarecer que, em reunião ocorrida em
30/5/2007, a assembléia geral da entidade deliberou, entre outras
coisas, a alteração de seu nome, que passou a ser Associação Padre
Tiãozinho de Apoio a Pacientes Carentes com Câncer - Projeto
Presente. Em virtude da nova razão social que lhe foi atribuída, faz-se
mister adequar a redação do art. 1º da Lei nº 16.715, o que constitui o
objeto da proposição sob análise.

Na análise jurídica dos documentos referentes à Associação,
constata-se o cumprimento dos requisitos constantes no art. 1º da Lei
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nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre declaração de utilidade pública,
pois ficou comprovado que a entidade funciona há mais de um ano,
possui personalidade jurídica e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas que não percebem remuneração pelos serviços prestados.

Além disso, nos termos do art. 28 de seu estatuto, as atividades dos
Diretores, Conselheiros e associados serão gratuitas; e, nos do art.
32, no caso de sua dissolução, os bens remanescentes serão
destinados a instituição congênere, com personalidade jurídica e
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade
pública.

De resto, cabe-nos apresentar a Emenda nº 1, a seguir formalizada,
com o objetivo de sanar erro material relativo ao novo nome da
Associação.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 1.663/2007 com a Emenda nº 1, nos
termos que se seguem.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 16.715, de 17 de maio de 2007, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Padre

Tiãozinho de Apoio a Pacientes Carentes com Câncer - Projeto
Presente, com sede no Município de Montes Claros”.”.

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

Costa - Neider Moreira - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 14/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto em tela
dispõe sobre contenção de água de chuva em áreas urbanas.

Nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, por tratarem
de matéria semelhante, foram anexados à proposição em exame os
Projetos de Lei nºs 942/2007, do Deputado Fábio Avelar, e
1.458/2007, do Deputado Agostinho Patrús Filho.
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A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do Substitutivo nº
1, que apresentou.

Posteriormente, foi a proposição encaminhada à Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais para ser apreciada quanto ao mérito,
obtendo parecer pela aprovação na forma do Substitutivo nº 2,
apresentado por essa Comissão.

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
O projeto em análise determina a inclusão de mecanismos de

controle de enchentes e medidas para contenção de água de chuva
em projetos de edificação em lotes urbanos. Determina, ainda, a
adoção das mesmas medidas, com as adaptações necessárias, em
lotes já edificados e que passarem por reformas, bem como a
obrigatoriedade de estacionamentos em áreas urbanas possuírem
pelo menos 30% de piso drenante ou naturalmente permeável.

O Projeto de Lei nº 942/2007, do Deputado Fábio Avelar, anexado,
dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas projetistas e de
construção civil proverem os imóveis residenciais e comerciais de
dispositivo para captação de água de chuva, e o também anexado
Projeto de Lei nº 1.458/2007, do Deputado Agostinho Patrús Filho, por
sua vez, dispõe sobre a criação de programa de captação de água de
chuva.

Em sua justificação, o autor alerta para o problema da escassez de
água para abastecimento público, salientando que a solução proposta
contribuiria para uma utilização mais racional e otimizada dos recursos
hídricos.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise, não
encontrou óbice de natureza jurídico-constitucional à tramitação da
matéria. Contudo, entendeu de oferecer substitutivo com o objetivo de
restringir o alcance da matéria à drenagem pluvial em áreas de
estacionamento de veículos de um único pavimento, por superar o
conceito de interesse local, não invadindo assim a competência
legislativa municipal constitucionalmente assegurada.

Já a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, ao analisar a
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matéria quanto ao mérito, entendeu que o conteúdo dos projetos
anexados poderia enriquecer muito a proposição, motivo por que
ofereceu novo substitutivo, com o qual concordamos, reunindo o texto
do Substitutivo nº 1, apresentado na Comissão de Constituição e
Justiça, e as idéias centrais dos projetos anexados.

De fato, em paralelo ao adensamento da população, ocorre
principalmente um aumento da demanda por água potável e áreas
impermeabilizadas. Por um lado, exploram-se em excesso os recursos
naturais, escassos diante da enorme demanda, o que tende a tornar a
situação do abastecimento ainda mais preocupante num futuro
próximo. Por outro, faz-se imperioso melhorar a retenção das águas
pluviais a partir de medidas desimpermeabilizantes e outras
intervenções técnicas. A impermeabilização dos solos nas grandes
cidades é hoje fato consumado. O emprego de pisos e outros
materiais de cobertura que facilitem a infiltração da chuva é ainda
exceção, mesmo em obras públicas, razão pela qual consideramos de
extrema pertinência a proposição em estudo.

No âmbito estrito da competência desta Comissão, qual seja a de
analisar a repercussão financeira das proposições, entendemos que o
projeto não encontra óbice, porquanto o Estado não participa dos atos
por ele disciplinados. Com efeito, a regulamentação e a fiscalização
do cumprimento dos dispositivos do projeto caberá aos Municípios,
que, se, por um lado, terão mais esse ônus, por outro, poderão
cominar multas pelo não-cumprimento da legislação, abrindo assim
mais uma porta para a entrada de recursos em seus cofres.

Conclusão
Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação do Projeto de Lei

nº 14/2007 no 1o turno, na forma do Substitutivo nº 2, apresentado
pela Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais.

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Elisa Costa -

Agostinho Patrús Filho - Jayro Lessa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 408/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 17/2007, o Governador do Estado
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enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o
Poder Executivo a permutar com a Empresa de Assistência Técnica e
Expansão Rural do Estado de Minas Gerais - Emater - os imóveis que
especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22/3/2007 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.

Fundamentação
Trata o Projeto de Lei nº 408/2007 de conferir autorização legislativa

para que o Poder Executivo possa efetuar a permuta de um terreno de
propriedade do Estado, com área de 825m², situado na Rua José
Gomes Viana, no Município de Arinos e registrado sob o nº 1.147, no
Livro nº 2 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Arinos,
por outro, pertencente à Emater, com área de 980m², situado na Rua
José Duarte de Paiva, Bairro Santa Luzia, Município de Sete Lagoas e
registrado sob o nº 17.596, a fls. 123 do Livro 2-AB6, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Sete Lagoas.

Ressalte-se que a Emater, nos termos do art. 28, I, “a”, da Lei
Delegada nº 112, de 2007, que dispõe sobre a organização e a
estrutura da administração pública do Estado, integra a administração
indireta, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento. A Lei nº 6.704, de 1975, que autorizou sua instituição,
estabelece, em seu art. 1º, que se trata de empresa pública com
personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio,
autonomia administrativa e financeira.

Para a alienação de patrimônio do Estado, o art. 18 da Constituição
mineira exige autorização legislativa e avaliação prévia. 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 inciso I do art. 17, impõe que
a transferência de domínio esteja subordinada à existência de
interesse público devidamente justificado.

Segundo o parágrafo único do art. 1º da proposição, o imóvel a ser
adquirido pelo Estado destina-se a abrigar a sede própria da
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Promotoria de Justiça da Comarca de Sete Lagoas, o que atende ao
interesse público daquela comunidade e região.

Com relação à avaliação prévia, esclareça-se que foram anexados
ao processo laudos de avaliação dos imóveis, realizados por Oficiais
de Justiça, que apontam, para aquele pertencente ao Estado o valor
venal de R$139.920,00, enquanto o de propriedade da Emater vale
R$180.000,00. Tendo em vista não haver equivalência entre os
valores apontados, o projeto preceitua, pertinentemente, em seu art.
2º, o ressarcimento da diferença encontrada entre os laudos de
avaliação - R$ 40.080,00 -, pelo Ministério Público Estadual, por meio
de dotação orçamentária própria.

Como há incompatibilidade desse dispositivo com a norma
consubstanciada no parágrafo único do art. 3º, segundo a qual a
permuta será efetivada sem a obrigatoriedade de torna para as partes,
esse parágrafo deve ser excluído do projeto. Para corrigir essa
distorção e aprimorar o texto do projeto de acordo com a técnica
legislativa, apresentamos o Substitutivo nº 1, formalizado no final
deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 408/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, nos termos que se seguem.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Autoriza o Poder Executivo a permutar o imóvel que especifica,

situado no Município de Arinos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a permutar o imóvel de

propriedade do Estado, constituído de terreno com área de 825m²
(oitocentos e vinte e cinco metros quadrados), situado na Rua José
Gomes Viana, no Município de Arinos, registrado sob o nº 1.147, no
Livro 2 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Arinos, pelo
imóvel de propriedade da Empresa de Assistência Técnica e
Expansão Rural do Estado de Minas Gerais - Emater -, constituído de
terreno com área de 980m² (novecentos e oitenta metros quadrados),
situado na Rua José Duarte de Paiva, Bairro Santa Luzia, Município
de Sete Lagoas, registrado sob o nº 17.596, a fls. 123 do Livro 2-AB6,
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no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sete Lagoas.
Parágrafo único - O imóvel localizado no Município de Sete Lagoas

destina-se à construção da sede da Promotoria de Justiça daquela
Comarca.

Art. 2º - O ressarcimento da diferença encontrada entre os laudos de
avaliação dos imóveis, no valor de R$40.080,00 (quarenta mil e
oitenta reais), ficará a cargo do Ministério Público Estadual, por meio
de dotação orçamentária própria.

Art. 3º - A permuta só será efetivada se o imóvel a ser recebido pelo
Estado encontrar-se desembaraçado de quaisquer ônus judicial ou
extrajudicial.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Sebastião

Costa - Sargento Rodrigues - Delvito Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 614/2007

Comissão de Cultura
Relatório

O Projeto de Lei nº 614/2007, do Deputado Weliton Prado, institui a
Política Estadual do Livro no âmbito do Estado de Minas Gerais e dá
outras providências.

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer concluindo pela
constitucionalidade, juridicidade e legalidade da proposição com as
Emendas nºs 1 a 7, que apresentou.

Vem a matéria agora a esta Comissão, nos termos do art. 102, XVII,
“a”, combinado com o art. 188 do Regimento Interno, para receber
parecer quanto ao mérito.

Fundamentação
A proposição em tela tem por objetivo estabelecer as diretrizes para

estimular a produção literária e a difusão do livro, promovendo o
acesso desse bem cultural ao povo mineiro.

O gosto pela leitura é essencial para a formação do ser humano e
sua evolução. Se adquirido na tenra idade, favorecerá o
aprimoramento da sua linguagem e da sua comunicação com o
mundo. O livro naturalmente desperta a curiosidade da criança pelo
seu formato e por sua encadernação, que dão vontade de manuseá-
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lo. Quando depara com uma obra, a criança fascina-se com a
narrativa, emociona-se com as personagens e encanta-se com as
ilustrações. O livro constitui, portanto, instrumento importante para
desenvolver sua capacidade crítica e criativa e ajudar na formação do
seu caráter. No decorrer da sua vida, será indispensável para
aprimorar seu pensamento, seu raciocínio, sua expressão e, assim,
promover o acesso ao saudável convívio social e ao pleno exercício
da cidadania. Estudos recentes sobre lingüística revelam que é
desejável adquirir o hábito da leitura logo nos primeiros anos de vida,
pois será indispensável, em qualquer idade, para ampliar o nível de
informação e de compreensão da realidade.

Motivo de exclusão social de milhões de brasileiros, o analfabetismo
tem sido combatido pelo esforço conjunto do governo e da sociedade,
que criaram programas com esse fim sobretudo a partir dos anos 80.
Geralmente, atinge as pessoas que nunca freqüentaram a escola, ou
dela se afastaram antes de completarem o ciclo de alfabetização.
Atinge cerca de 13% da população com mais de 15 anos de idade, de
acordo com a pesquisa divulgada pelo Volume Educação do Censo
Demográfico 2000. Já o analfabetismo funcional, tipo de
analfabetismo em que a pessoa consegue decifrar o código da escrita
sem, no entanto, ser capaz de depreender o sentido do que leu, nem
de processar as informações recebidas de forma escrita no uso da
vida cotidiana, afeta 74% da população economicamente ativa no
País, segundo dados do Instituto Paulo Montenegro, entidade sem fins
lucrativos sediada na cidade de São Paulo. O instituto realiza
pesquisas anuais, em nível nacional, com pessoas entre quinze e
sessenta e quatro anos, aferindo suas habilidades com a leitura e a
escrita. A partir da avaliação dos dados, é gerado o Indicador de
Alfabetismo Funcional - Inaf -, que se pretende seja utilizado como
subsídio para a formulação de políticas públicas nas áreas
educacional e cultural. Estima-se que a perda de produtividade nas
empresas devido ao analfabetismo funcional tenha causado um
prejuízo da ordem de doze bilhões de reais por ano e que seja
também o motivo da falta de oportunidade de emprego para uma
parcela significativa da população.

Apesar de sua relevância social e econômica, quando comparado a
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outros meios de comunicação, o livro vem, paulatinamente, perdendo
espaço e público. As mídias eletrônicas e seus aparatos tecnológicos
em constante evolução têm ocupado o seu lugar. São mais sedutoras
por estimular um número maior de sentidos do espectador e reter sua
atenção, e por não lhe exigir esforço no exercício da criatividade e da
abstração. Recebem, também, um aporte de recursos financeiros
muito maior do que a indústria do livro, considerada a facilidade com
que atingem o grande público.

Como o livro vem ocupando espaço cada vez menor no cotidiano do
cidadão, o poder público tem papel fundamental para reverter esse
quadro. Em todo o Brasil há vários projetos e campanhas que
mobilizam número expressivo de entidades que buscam estimular a
produção e a difusão do livro. Um desses projetos é o Programa
Nacional de Incentivo à Leitura - Proler -, vinculado à Fundação
Biblioteca Nacional, órgão do Ministério da Cultura. É constituído por
81 comitês organizados em Municípios brasileiros e tem uma política
de formação e qualificação de leitores conscientes e valorizadores do
exercício da cidadania. Há também projetos como o ônibus-biblioteca,
que leva o livro a Municípios onde não existem bibliotecas, ou cujas
bibliotecas são deficientes em acervo ou mal instaladas. Os ônibus-
biblioteca são objeto de pelo menos duas leis estaduais paulistas,
uma de incentivo à leitura e outra de implantação de bibliotecas e de
provisão de livros. Em Minas Gerais, o Decreto nº 43.240, de
27/3/2003, que trata da reorganização da Secretaria de Estado de
Cultura, estabeleceu medidas de promoção do acesso ao livro por
meio do uso de bibliotecas móveis, nas modalidades carros-
bibliotecas e caixas-estantes.

Inspirados pela edição da Lei Federal nº 10.753, de 30/10/2003, que
instituiu a Política Nacional do Livro, os Estados do Rio Grande do Sul
e do Rio de Janeiro, desde 2001 e 2003, têm suas respectivas leis
estaduais de Política do Livro editadas. Igualmente preocupados com
a questão da leitura e da editoração regional, os Estados do Mato
Grosso, de Santa Catarina e do Acre também deram o devido
tratamento legislativo à matéria. Minas Gerais tem agora a
oportunidade de acompanhar essa edificante medida.

O projeto em pauta, em sua passagem pela Comissão de
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Constituição e Justiça, sofreu adequações de ordem técnica para
harmonizá-lo aos ditames constitucionais e legais. Por meio das
emendas que essa Comissão apresentou, foram suprimidos
comandos que invadiam o domínio discricionário do Poder Executivo
ou colidiam com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

No que se refere ao mérito do projeto, entendemos que se trata de
iniciativa de grande relevância, pois institui mecanismos de fomento à
produção intelectual dos escritores, bem como à edição, à distribuição
e à comercialização do livro, estabelecendo mecanismos para torná-lo
acessível a todos. Cuida, também, de fixar um conjunto de medidas
que visam a aumentar o número de leitores, despertando-lhes o
prazer pela leitura e transformando-os em promotores e
multiplicadores dessa salutar atividade. Esses são, portanto, fatores
de desenvolvimento econômico e cultural e de fortalecimento da
consciência cidadã.

Ao avaliar o Capítulo IV, que trata da difusão do livro, esta Comissão
verificou a necessidade de acrescentar algumas diretrizes de forma a
ampliar as ações do poder público quanto ao estímulo e à
consolidação do hábito da leitura. Sugerimos que seja criado um
cronograma de eventos e atividades voltados para a leitura nas
escolas públicas, como forma de incrementar o processo de ensino-
aprendizagem. Apresentamos também comando de divulgação do
livro nos canais de comunicação vinculados à administração do
Estado, com o propósito de aproveitar a estrutura já existente para
essa finalidade. Por fim, com o objetivo de constituir um ambiente
virtual, de acesso gratuito, que permita a integração, a preservação e
o compartilhamento das obras literárias de domínio público e daquelas
que tenham a sua divulgação devidamente autorizada, propomos a
instituição de bibliotecas digitais.

Visando à adequação da proposição em análise à técnica legislativa,
apresentamos o Substitutivo nº 1, que incorpora as contribuições da
Comissão de Constituição e Justiça e as oferecidas por esta
Comissão.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 614/2007 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
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a seguir.
SUBSTITUTIVO N° 1

Institui a Política Estadual do Livro.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual do Livro, destinada a

promover e incentivar a leitura e o acesso ao livro e a apoiar a
produção, a distribuição e a comercialização de livros no Estado, com
vistas à difusão da cultura, à transmissão do conhecimento, ao
estímulo à pesquisa social e científica e à conservação do patrimônio
cultural.

Art. 2º - Para efeito desta lei, considera-se:
I - livro a publicação não periódica de textos escritos, em fichas ou

folhas grampeadas, coladas ou costuradas, em volume cartonado,
encadernado ou em brochura, em capas avulsas, em qualquer
formato e com qualquer acabamento;

II - autor a pessoa física criadora de livros;
III - editor a pessoa física ou jurídica que adquire o direito de

reprodução de livros, dando a eles tratamento adequado à leitura;
IV - distribuidor a pessoa jurídica que opera no ramo de compra e

venda de livros por atacado;
V - livreiro a pessoa jurídica ou representante comercial autônomo

que se dedica à venda de livros.
Parágrafo único - Equiparam-se a livro:
I - fascículos e publicações de qualquer natureza que representem

parte de livro;
II - materiais avulsos relacionados com o livro, impressos em papel

ou em material similar;
III - roteiros de leitura para controle e estudo de literatura ou de

obras didáticas;
IV - álbuns para colorir, pintar, recortar ou armar;
V - atlas geográficos, históricos, anatômicos, mapas e cartogramas;
VI - textos derivados de livro ou originais, produzidos por editores,

mediante contrato de edição celebrado com o autor, com a utilização
de qualquer suporte;

VII - obras divulgadas em meio digital, magnético e ótico, para uso
exclusivo de pessoas com deficiência visual;
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VIII - obras impressas no sistema braile de escrita.
Art. 3° - A política de que trata esta lei tem como  objetivos:
I - assegurar o direito de acesso e uso do livro;
II - fomentar a produção, a edição, a difusão, a distribuição e a

comercialização do livro;
III - estimular a produção, por escritores e autores mineiros ou

residentes no Estado, de obras de caráter científico e cultural;
IV - promover e incentivar o hábito da leitura;
V - preservar o patrimônio literário, bibliográfico e documental do

Estado;
VI - criar condições para que o mercado editorial do Estado possa

competir no cenário nacional e internacional;
VII - apoiar a livre circulação no País do livro editado no Estado;
VIII - capacitar a população para o uso do livro, como fator

fundamental para seu progresso econômico, político e social e para a
justa distribuição do saber e da renda;

IX - promover a instalação e a ampliação de livrarias, bibliotecas e
pontos de venda de livros no Estado;

X - propiciar aos autores, editores, distribuidores e livreiros do
Estado as condições necessárias ao cumprimento do disposto nesta
lei;

XI - assegurar às pessoas com deficiência visual o acesso à leitura.
Art. 4º - Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei,

compete ao poder público, isoladamente ou por meio de parcerias
públicas ou privadas:

I - criar e executar projetos de acesso ao livro e incentivo à leitura,
bem como ampliar os projetos existentes;

II - estabelecer parcerias com entidades públicas ou privadas para o
desenvolvimento de programas de incentivo à leitura;

III - incentivar a criação e a execução de projetos voltados para o
estímulo e a consolidação do hábito de leitura, mediante:

a) revisão e ampliação do processo de alfabetização e leitura de
textos de literatura nas escolas;

b) exigência de acervo mínimo de livros nas bibliotecas escolares
para autorização de funcionamento de escolas públicas e privadas;

c) incentivo à adoção, pelas escolas públicas e privadas, de obras
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literárias produzidas no Estado;
d) elaboração, pelos órgãos competentes, de um cronograma de

eventos e atividades de incentivo à leitura nas escolas da rede pública
estadual;

e) inclusão de quadros para a promoção da leitura e a divulgação de
obras de escritores mineiros na programação das entidades de
radiodifusão vinculadas à administração pública estadual;

f) desenvolvimento de bibliotecas digitais e inclusão de seu acervo
nos sítios eletrônicos oficiais do Estado;

IV - instituir programas regulares de incentivo à exportação de livros
produzidos no Estado e à sua venda em feiras e eventos
internacionais;

V - criar cursos de capacitação nas áreas de produção, edição e
comercialização de livros em todo o Estado;

VI - criar linhas de crédito específicas para as editoras com sede no
Estado e para o sistema de distribuição de livros.

Art. 5° - Para cumprimento do disposto na Lei Feder al nº 10.753, de
30 de outubro de 2003, o Poder Executivo consignará em seu
orçamento anual verba destinada às bibliotecas públicas para sua
manutenção e para a aquisição de livros.

Parágrafo único - Os livros a serem adquiridos deverão ser
selecionados a partir de lista com indicações feitas pelos responsáveis
diretos pelas bibliotecas públicas.

Art. 6° - É obrigatória a adoção do Número Internac ional
Padronizado - ISBN -, bem como da ficha de catalogação, para
publicação do livro.

Parágrafo único - O número a que se refere o “caput” deste artigo
constará no pé da quarta capa do livro impresso.

Art. 7° - O livro não é considerado material perman ente para fins de
controle dos bens patrimoniais das bibliotecas públicas.

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2007.
Dimas Fabiano, Presidente - Gláucia Brandão, relatora - Rosângela

Reis.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 616/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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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.

Nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, foi anexado à
matéria o Projeto de Lei nº 1.168/2007, da Deputada Ana Maria
Resende.

Preliminarmente, foi o projeto distribuído à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou.

Posteriormente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Administração Pública para ser apreciada quanto ao mérito,
recebendo parecer pela rejeição.

Vem, agora, a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos
termos regimentais.

Fundamentação
O projeto em tela objetiva alterar a redação do art. 3º da Lei nº

12.645, de 1997, estabelecendo o prazo de 180 dias para a
concessionária de abastecimento de água instalar ou autorizar a
instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação que
antecede o hidrômetro do imóvel. Por meio da inserção de parágrafo
nesse artigo, a proposição também permite que, esgotado o prazo
sem providências por parte da concessionária, o próprio consumidor
instale o equipamento, após comunicação por escrito à
concessionária, na qual deve informar a data da instalação, que passa
a ser de sua responsabilidade.

Segundo o autor, a Copasa-MG, principal concessionária de
abastecimento de água em operação em Minas Gerais, tem-se furtado
a regulamentar a Lei nº 12.645, de 1997, que determina a instalação
do eliminador de ar, negando-se a instalar o equipamento exatamente
com base na ausência dessa regulamentação. Como a redação
original do art. 3º da Lei nº 12.645 fixou ao Poder Executivo prazo de
60 dias para regulamentá-la, percebe-se claramente o
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descumprimento da lei, que, segundo informa a Comissão de
Constituição e Justiça em seu parecer, dá-se por parte não apenas da
Copasa-MG, mas de todas as demais concessionárias.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise, não
encontrou óbice de natureza jurídico-constitucional à tramitação da
matéria. Contudo, considerou necessário alterar a redação do projeto
com vistas a adequá-lo à técnica legislativa, razão pela qual
apresentou o Substitutivo nº 1.

Por sua vez, a Comissão de Administração Pública, ao analisar a
matéria quanto ao mérito, teceu importantes comentários e,
fundamentada em farta argumentação, que incluiu pareceres técnicos
de universidades e conceituados centros tecnológicos, considerou
inoportuno e inconveniente o projeto, motivo pelo qual opinou por sua
rejeição.

O Movimento das Donas de Casa  e  Consumidores de Minas
Gerais - MDC-MG -, em ação civil pública (processo nº
024.02.621.838-8), conseguiu, em primeira instância, decisão
favorável à obrigatoriedade da instalação dos eliminadores de ar,
quando solicitados e adquiridos pelo consumidor. A Juíza da 1ª Vara
da Fazenda Estadual de Belo Horizonte esclarece, em sua sentença,
com base em documentos, que a presença de ar nas tubulações gera
aumento no consumo de água cobrado pela Copasa-MG. Quanto à
aprovação dos aparelhos pelo Inmetro, ela entende não haver
necessidade, pois documento do próprio Instituto informa que o
eliminador de ar não é um instrumento de medição. Essa é uma
decisão de primeira instância, contra a qual cabe recurso.

O Ministério Público do Estado celebrou termo de ajustamento de
conduta, em 4/8/2006, tendo como signatários o Procon Estadual, o
MDC-MG e a Copasa-MG, a fim de estabelecer a forma, prazos e
condições para o cumprimento da referida decisão judicial.

Por sua vez, a Copasa-MG divulgou nota que, na prática, equivale a
uma regulamentação da questão. Em seu “site” (acessado em
10/10/2007), publicou o seguinte:

“Desde o último dia 3, a Copasa está instalando o equipamento
denominado ‘eliminador de ar’. Somente serão instalados aqueles
equipamentos que tiverem o laudo de proficiência emitido pela UFMG
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ou Unifei e divulgado no ‘site’ do Ministério Público:
www.mp.mg.gov.br.

Testes - É importante ressaltar que o resultado do teste de
proficiência emitido pela Universidade Federal de Minas Gerais, em
junho passado, e já divulgado pelo Procon concluiu que os volumes
registrados nos hidrômetros não apresentaram diferenças
significativas e não confirmou a eficiência desse dispositivo. Estes
testes foram realizados na própria UFMG.

Recentemente, a Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais -
Cetec - revelou que os ensaios realizados em equipamentos
instalados em diversos imóveis apontaram a ineficiência dos mesmos
e mostraram que a redução no consumo de água desses imóveis é
próxima de zero. Esses resultados reforçam a posição da Copasa de
considerar inócua a instalação do equipamento.

O cliente que se interessar pela instalação do ‘eliminador de ar’
poderá fazer sua solicitação em qualquer agência de atendimento da
Copasa de sua cidade. Nos primeiros 6 (seis) meses, contados a
partir de 3/9/2007, o prazo para o atendimento ao pedido é de 60 dias,
após a data da solicitação. Após esse período, o prazo para
atendimento será reduzido para 30 dias. O cliente terá de assinar um
termo de responsabilidade antes da instalação do equipamento”.

Como se observa, apesar da polêmica que a envolve, a matéria está
devidamente regulamentada e já produz efeitos práticos, no caso da
maior concessionária do Estado, em prazo inferior ao estatuído pelo
projeto para atendimento ao consumidor.

Por último, cabe ressaltar que, conforme atesta a própria Copasa-
MG, não há eficiência na utilização de tais equipamentos. Sua
utilização, na ótica dessa concessionária, não traz impacto financeiro
nem interfere no equilíbrio do contrato de concessão. Não se
configura, então, hipótese de revisão da política tarifária para
compensar a Copasa-MG por eventual impacto financeiro negativo
que a medida pudesse implicar.

Entretanto, vale ressaltar que o serviço de água e esgoto é prestado
diretamente por alguns Municípios e não há restrição à existência de
outras concessionárias, públicas ou privadas, para a prestação do
serviço. Assim, é necessário que haja uma regra geral, com prazos
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bem definidos, que garanta o direito a todos os consumidores desses
serviços em nosso Estado, independentemente de quem seja o
prestador do serviço.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

616/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição
e Justiça.

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Jayro Lessa - Elisa

Costa - Agostinho Patrús Filho - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.124/2007

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o Projeto de Lei nº
1.124/2007 dispõe sobre a cessão de milhagens aéreas do servidor
público ao Estado de Minas Gerais.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma do Substitutivo nº 1.

Compete agora a esta Comissão emitir parecer sobre o mérito da
matéria, conforme determina o art. 102, I, “e”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Consoante dispõe a proposição em exame, “todo benefício oriundo

de programa de milhagem, ou similar, concedido por empresas aéreas
em razão de deslocamento oficial de servidores do Estado, reverterá,
na forma do regulamento, ao órgão público que tenha custeado o
bilhete”.

Conforme consignado pela Comissão de Constituição e Justiça,
“nada justifica que um servidor público que viaje a serviço, tendo, pois,
o bilhete aéreo custeado pelo erário, venha posteriormente a se
beneficiar das promoções realizadas pelas companhias aéreas,
consistentes nos programas de milhagens ou similares. Tais
promoções devem aproveitar à própria administração pública,
porquanto dela partiram os recursos para a aquisição da passagem
aérea”.

Trata-se, pois, de medida legislativa voltada para a densificação dos
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princípios constitucionais da moralidade, da impessoalidade e da
eficiência. É preciso dizer que, com o Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça, se buscou ampliar o âmbito
de incidência normativa do projeto, de modo que suas disposições
alcançassem não só os servidores públicos que tenham utilizado
bilhete aéreo custeado pelo poder público, mas todo e qualquer
agente público que se enquadre nessa situação. Vale lembrar que a
expressão “agente público” se qualifica como a designação mais
genérica possível, a alcançar todos os que tenham algum vínculo
funcional com o Estado.

A concretização da medida legislativa preconizada pelo projeto
evitará a apropriação privada de benesses decorrentes de recursos
públicos e conduzirá a uma otimização da atividade administrativa,
pois haverá menor dispêndio de recursos voltados para o custeio de
viagens oficiais, as quais serão viabilizadas mediante os créditos
decorrentes das milhagens acumuladas. Obviamente, sobrarão mais
recursos públicos para ser empregados em outras necessidades do
poder público.

Ante tais considerações, entendemos que, quanto ao mérito, a
matéria contida no projeto deve prosperar nesta Casa Legislativa, nos
termos do Substitutivo nº 1, o qual ampliou o âmbito normativo da
proposição, de modo a conferir um tratamento isonômico a todos os
que exerçam qualquer função pública, para efeito do disposto no
projeto, e retirou algumas impropriedades técnico-jurídicas do texto
original.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.124/2007 na forma do Substitutivo nº 1 apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ademir Lucas, relator - André

Quintão - Inácio Franco - Domingos Sávio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.585/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem nº 109/2007, o Governador do Estado
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encaminhou a esta Casa o projeto de lei epígrafe, que altera a Lei nº
6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação
tributária do Estado de Minas Gerais.

Publicado no “Diário do Legislativo”, em 20/9/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Em conformidade com o art. 192, combinado com o art. 102, III, “a”,
do Regimento Interno, a proposição foi encaminhada a esta Comissão
para receber parecer quanto aos aspectos de sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição sob comento, segundo a exposição de motivos

elaborada pelo Secretário de Estado de Fazenda, anexada à
mensagem do Governador do Estado, pretende realizar várias
alterações na Lei nº 6.763, de 1975, referentes ao Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS - e às taxas estaduais, quais sejam antecipação
do ICMS na hipótese de aquisição, por microempresa ou empresa de
pequeno porte, de mercadoria destinada à comercialização ou à
industrialização, relativamente à diferença entre a alíquota incidente
na aquisição e a alíquota interna; permissão para o Poder Executivo
reduzir a até 0% o ICMS devido pelas saídas de mercadoria de
propriedade do cooperado ou associado e a ele destinada, quando
promovidas pela cooperativa ou associação de que faça parte,
detentoras de inscrição coletiva e isentas da taxa de expediente a que
se refere o subitem 2.1 da Tabela A, com o escopo de possibilitar a
concessão de tratamento simplificado de apuração do imposto aos
produtores vinculados a essas entidades, inclusive aos produtores
artesanais; extensão do 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; autorização para o
Poder Executivo reduzir a carga tributária de vários produtos, com o
fito de estimular as aquisições das indústrias mineiras e possibilitar a
concorrência eqüitativa dos contribuintes mineiros com contribuintes
de outras unidades federativas; prorrogação para até 31/12/2008 do
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prazo da autorização para o Poder Executivo reduzir a carga tributária
referente ao tanque resfriador de leite; autorização para o Poder
Executivo adotar carga proporcional nas operações internas, quando
composta de itens submetidos a diferentes tratamentos tributários;
alteração do § 22 do art. 13 da citada lei, com o objetivo de evidenciar
a inclusão na base de cálculo do ICMS, nas operações com energia
elétrica, de todos os valores cobrados do recebedor; alteração do § 1º
do art. 20-K, para corrigir distorção do sistema tributário, uma vez que,
de acordo com a atual redação, é permitida a transferência da
mercadoria resultante da industrialização do leite para
comercialização por outro estabelecimento da mesma empresa em
outro Estado, de modo que a tributação do valor agregado seja
auferida por outra unidade da Federação; previsão do tratamento
estabelecido pela legislação federal quanto à responsabilidade pelo
crédito tributário devido pelas pessoas jurídicas cindidas; permissão
para o Poder Executivo reduzir a carga tributária para até 12% das
operações com cachaça e aguardente de cana; previsão da faculdade
de substituição do sistema normal de apuração do ICMS por
compensação de percentual fixo de crédito; alteração da redação do
inciso III do art. 32-A, estendendo o tratamento tributário previsto
nesta norma ao papel destinado à fabricação de embalagens de
papelão ondulado; extensão aos produtores rurais e respectivas
cooperativas do tratamento tributário referente ao crédito presumido
do ICMS de até 100% nas operações realizadas com arroz e feijão,
atualmente concedido aos estabelecimentos industriais; inclusão dos
documentos emitidos pelo contribuinte, com dados falsos, para se
inscrever no Estado, entre aqueles considerados ideologicamente
falsos; previsão de hipótese, segundo a qual o estabelecimento
poderá ser submetido a regime especial de fiscalização, levando-se
em conta os antecedentes fiscais dos sócios que justifiquem a adoção
da referida medida; inclusão dos §§ 11 e 12 no art. 53, com o intuito
de estimular o cumprimento da obrigação acessória necessária ao
trabalho da administração tributária; ampliação das hipóteses de
suspensão da inscrição do contribuinte; acréscimo de incisos aos arts.
54 e 55; ajuste da isenção prevista no art. 91, § 1º, adequando-a às
alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 123, de 2006;
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permissão para o Poder Executivo conceder isenção ou redução das
taxas de expediente vinculadas a serviços disponibilizados pela
Secretaria de Estado de Fazenda pela internet; alteração da redação
do § 5º do art. 113, referente à taxa de segurança pública relacionada
a eventos, definindo os serviços que dependem de requerimento
formal do interessado, antes de sua prestação; limitação às situações
previstas em regulamento das hipóteses nas quais o contribuinte tem
condições de obter certidão de débitos tributários negativa para
inscrição estadual, alteração cadastral de sócios e reativação de
inscrição; inclusão do art. 219-A, indicando as hipóteses segundo as
quais a certidão de débitos tributários será positiva com efeito
negativo; unificação da alíquota relativa ao serviço de comunicação
em 25%, aplicada atualmente apenas ao serviço de comunicação na
modalidade de telefonia; aumento da alíquota do ICMS para 25%
referente ao solvente; autorização para o Poder Executivo reduzir a
até 12% as operações com álcool combustível para fins carburantes,
promovidas pela usina com destino à empresa distribuidora;
autorização para o Poder Executivo 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 previstos em regulamento; previsão de programa de
parcelamento de débitos do ICM-ICMS, autorizando a redução de
multas punitivas e moratórias, nos termos dos Convênios ICMS 51 e
107, de 2007; e, por fim, revogação do inciso XVII do art. 7º, do inciso
IV do art. 120-A e do art. 230, todos da citada lei.

O parcelamento de débito cogitado pelo art. 4º da proposta em
análise possibilitará ao contribuinte o pagamento das dívidas relativas
ao ICMS contraídas até 31/12/2006, em até 180 prestações, com
significativa redução das multas e dos demais encargos incidentes
sobre elas.

Como se vê, as medidas propostas objetivam incrementar a
comercialização de vários produtos no mercado mineiro,
proporcionando melhores condições de produção e competitividade, o
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que, certamente, acarretará geração de emprego e renda no Estado.
Não podemos olvidar que o moderno direito tributário não se

destina, exclusivamente, à obtenção de recursos, ou seja, não está
restrito ao seu caráter fiscal, compreendendo, atualmente, uma
tributação com finalidades amplas, extrafiscais, que não se resumem
à mera fiscalidade.

Sobre o tema, o professor Werther Botelho afirma que os tributos
são um dos meios mais eficientes de orientar e dirigir a atividade
econômica a cargo do particular, para que ela possa traduzir-se em
benefícios para todos os segmentos da sociedade.

É importante salientar que o ICMS é instituído pelo Estado nos
termos do disposto no art. 155, II, da Constituição da República. Cabe,
portanto, ao ente federado o estabelecimento das alíquotas do tributo
bem como a viabilização das possibilidades de isenção, alteração de
alíquota, modificação da base de cálculo, entre outros benefícios, a
título de incentivo fiscal, nos termos da legislação que versa sobre a
matéria.

Por outro lado, insere-se na órbita de competência desta Casa
Legislativa dispor sobre o sistema tributário estadual, arrecadação e
distribuição de rendas, conforme o disposto no art. 61, III, da
Constituição do Estado.

Cumpre-nos, ainda, esclarecer que o art. 14 da Lei Complementar nº
101, de 4/5/2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal, dispõe
que a concessão ou a ampliação de incentivo ou benefício de
natureza tributária das quais decorra renúncia de receita deverão
estar acompanhadas da estimativa do impacto
orçamentário−financeiro no exercício em que deve iniciar sua vigência
e nos dois exercícios seguintes, atendendo ao disposto na Lei de
Diretrizes Orçamentárias.

Além dos parâmetros citados, a proposta, segundo a mencionada
norma, deve demonstrar que a renúncia tenha sido considerada na
estimativa de receita da Lei Orçamentária ou deve estar
acompanhada de medidas de compensação, por meio do aumento de
receita, proveniente da elevação de alíquotas, da ampliação da base
de cálculo, da majoração ou da criação de tributo ou contribuição.

Deve-se levar em conta, entretanto, que a adoção das medidas
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propostas se converterá em incentivo para a ampliação das atividades
desenvolvidas na economia mineira, o que certamente terá como
resultado o incremento da arrecadação tributária.

O Secretário de Estado de Fazenda, na exposição de motivos
anexada à mensagem do Governador do Estado, afirma, conforme
documento anexado ao processo, que 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 compensado com o incremento
na arrecadação em razão dos aumentos de alíquota relativa às
prestações de serviço de comunicação e às operações com solvente,
em R$74.169.060,48”.

Acolhemos, na oportunidade, sugestões propostas pelo Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, apresentando neste parecer 13 emendas ao
projeto, que promovem mudanças pontuais na Lei nº 6.763, de 1975,
com o fito de aprimorar o sistema tributário estadual, atendendo à
pretensão desse parlamentar, em perfeita consonância com a
proposta constante no projeto original. Por fim, acolhemos proposta de
emenda de autoria do Deputado Gilberto Abramo, apresentando, ao
final deste parecer, a Emenda nº 14. Cumpre salientar que o
Deputado Weliton Prado apresentou proposta com o mesmo teor.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.585/2007
com as Emendas nºs 1 a 14.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao § 21 do art. 12 da Lei nº 6.763, de 1975, a que se refere o

art. 1º do projeto, a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
“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,
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espumas e mercadorias correlatas classificadas nas posições
9404.21.00, 9404.29.00, 9404.90.00 e 3909.50.29 da Nomenclatura
Comum do Mercosul - Sistema Harmonizado – NCM-SH.”.”.

EMENDA Nº 2
Suprima-se o inciso XX do § 24 do art. 12 da Lei nº 6.763, de 1975,

a que se refere o art. 1º do projeto, e dê-se ao § 34 do mesmo artigo a
seguinte redação:

“Art. 1º - (...)
“Art. 12 - (...)
§ 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 tanques
isotérmicos rodoviários para transporte de leite e tanque resfriador de
leite (tanque de expansão) destinado ao armazenamento de leite por
estabelecimento de produtor rural.”.”.

EMENDA Nº 3
Acrescente-se ao § 30 do art. 12 da Lei nº 6.763, de 1975, a que se

refere o art. 1º do projeto, a seguinte alteração do inciso XVII:
“Art. 1º - (...)
“Art. 12 - (...)
§ 30 - (...)
XVII - vasos sanitários e pias, inclusive bacia convencional, bacia

com caixa de descarga acoplada, sanitário, caixa para acoplar,
lavatório, coluna, lavatório e sua respectiva coluna, cuba, inclusive a
de sobrepor.”.”.

EMENDA Nº 4
Acrescente-se ao § 30 do art. 12 da Lei nº 6.763, de 1975, a que se

refere o art. 1º do projeto, o seguinte inciso:
“Art. 1º - (...)
“Art. 12 - (...)
§ 30 - (...)
XLI - Recuperador de Calor para Chuveiros.”.”.

EMENDA Nº 5
Dê-se ao inciso VII do § 31 do art. 12 da Lei nº 6.763, de 1975, a

que se refere o art. 1º do projeto, a seguinte redação:
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“Art. 1º - (...)
“Art. 12 - (...)
§ 31 - (...)
VII - ardósia, granito, mármore, quartzito e outras pedras

ornamentais;”.”.
EMENDA Nº 6

Acrescente-se ao art. 12 da Lei nº 6.763, de 1975, a que se refere o
art. 1º do projeto, o seguinte § 45:

“Art. 1º - (...)
“Art. 12 - (...)
§ 45 - 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 promovidas por
estabelecimento industrial com bolsa para coleta de sangue.”.”.

EMENDA Nº 7
Dê-se às alíneas “a”, “b” e “c” do inciso III do art. 32-A da Lei nº

6.763, de 1975, a que se refere o art. 1º do projeto, a seguinte
redação:

“Art. 1º - (...)
“Art. 32-A - (...)
III - (...)
a) embalagens de papel e de papelão ondulado;
b) papel destinado à fabricação de embalagens de papel e de

papelão ondulado;
c) papelão ondulado;’.”.

EMENDA Nº 8
Dê-se ao inciso IX do art. 32-A da Lei nº 6.763, de 1975, a que se

refere o art. 1º do projeto, a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
‘Art. 32-A - (...)
IX - ao centro de distribuição signatário de protocolo firmado com o

Estado, de modo que a carga tributária, nas operações de saída
promovidas pelo estabelecimento, resulte em, no mínimo, 3% (três por
cento);’.”.

EMENDA Nº 9
Acrescente-se ao “caput” do art. 91 da Lei nº 6.763, de 1975, a que
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se refere o art. 1º do projeto, o seguinte inciso VIII:
“Art. 1º - (...)
‘Art. 91 - (...)
VIII - à emissão de certidão de débitos tributários e de certidão de

baixa de inscrição estadual por meio da internet.’.”.
EMENDA Nº 10

Suprima-se da alínea “b” do inciso I do § 3º do art. 91 da Lei nº
6.763, de 1975, a que se refere o art. 1º do projeto, a expressão “de
produtores artesanais”.

EMENDA Nº 11
Acrescente-se ao art. 7º do projeto o seguinte inciso II:
“Art. 7º - (...)
II - o § 16 do art. 12;”.

EMENDA Nº 12
Acrescente-se o seguinte art. 2º.
“Art. 2º - A Lei nº 6.763, de 1975, passa a vigorar com as seguintes

alterações:
‘Art. 7º - (...)
§ 1º - (...)
III - depósito em recinto alfandegado ou em Recinto Especial para

Despacho Aduaneiro de Exportação - Redex.
(...)
§ 9º - Nos casos previstos nos itens 1 e 3 da alínea ‘g’ do § 2º do art.

6º, o depositário estabelecido em recinto alfandegado ou Redex
exigirá, para a liberação da mercadoria depositada, o comprovante de
recolhimento do respectivo crédito tributário.

§ 15 - (...)
I - a formação de lote em recinto alfandegado ou em Redex em

nome do próprio exportador ou do remetente de mercadoria com o fim
específico de exportação;

(...)
Art. 21 - (...)
V - os recintos alfandegados ou os a eles equiparados, nas

hipóteses das alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso III do ‘caput’ deste artigo;
(...)
XV - o depositário estabelecido em recinto alfandegado ou a este
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equiparado, em relação a mercadoria ou bem importados do exterior e
entregues sem prévia apresentação do comprovante de recolhimento
integral do imposto devido ou do comprovante de exoneração do
imposto, conforme o caso;

(...)
Art. 50 - (...)
§ 5º - As administradoras de cartões de crédito, de cartões de débito

em conta-corrente e estabelecimentos similares deverão informar à
Secretaria de Estado de Fazenda todas as operações e prestações
realizadas por estabelecimentos de contribuintes cujos pagamentos
sejam realizados por meio de seus sistemas de crédito, débito ou
similar, na forma, no prazo e nas condições previstas em regulamento,
relativamente aos períodos determinados pela legislação.

(...)
Art. 174-A - A restituição de importância indevidamente recolhida a

título de tributo, a pessoa que seja, ao mesmo tempo, devedora de
crédito tributário à Fazenda Pública Estadual, far-se-á após a
compensação, de ofício, com o valor do respectivo débito, liquidando-
se o saldo, se houver, conforme dispuser o regulamento.’.”.

EMENDA Nº 13
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O inciso III do art. 10 da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro

de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 10 - (...)
III - 1% (um por cento) para veículos destinados a locação, de

propriedade de pessoa jurídica com atividade exclusiva de locação
devidamente comprovada nos termos da legislação tributária, ou na
sua posse em virtude de contrato formal de arrendamento mercantil
ou propriedade fiduciária, bem como para veículos destinados a
locação, de propriedade de pessoa jurídica cuja atividade de locação
represente, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) de sua receita
bruta, mediante regime especial de tributação concedido pela
Secretaria de Estado de Fazenda, na forma, nos prazos e nas demais
condições estabelecidos em regulamento.’.”.

EMENDA Nº 14
Suprima-se o inciso I do art. 7º.
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Sala das Comissões, 23 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Sargento Rodrigues - Neider Moreira - Hely Tarqüínio - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.610/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em
epígrafe determina a implantação de cabines individuais de segurança
nos caixas das agências e postos bancários do Estado.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 22/9/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança
Pública, para receber parecer.

Preliminarmente, o projeto vem a esta Comissão para ser apreciado
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe pretende tornar obrigatória a implantação

de cabines individuais nos caixas de atendimento ao público dos
estabelecimentos bancários do Estado.

Inicialmente, cumpre destacar que a matéria de que trata o projeto
diz respeito à proteção e segurança do consumidor, estando, portanto,
inserida no âmbito de competência legislativa do Estado.

Com efeito, a Constituição da República, em seu art. 24, insere entre
as competências concorrentes da União, dos Estados e do Distrito
Federal a edição de normas relativas à produção e ao consumo,
incluindo a responsabilidade por dano ao consumidor.

A propósito, faz-se necessário observar que o conteúdo do projeto
não se confunde com a matéria atinente às atividades-fim das
instituições financeiras, não invadindo, dessa forma, a seara de
competência da União, limitando-se a impor regras tendentes a
garantir a segurança do consumidor nos estabelecimentos bancários.

O Estado, fazendo uso de sua competência constitucional, pode
exigir, mediante lei formal, a instalação de equipamentos de
segurança nos estabelecimentos bancários, em favor dos usuários
dos referidos serviços, sem que isso importe em invasão da
competência legislativa federal.



1367

De fato, a proposição não dispõe sobre política de crédito, câmbio,
seguros e transferência de valores, matérias que, nos termos do art.
22, VII, da Constituição da República, competem privativamente à
União. Também não invade a competência reservada ao Congresso
Nacional pelo art. 48, XIII, da Carta Magna, para dispor sobre matéria
financeira e funcionamento de instituições financeiras.

Ademais, não resta dúvida quanto à aplicabilidade das normas de
defesa do consumidor às atividades de natureza bancária, financeira,
de crédito e securitária, nos termos do § 2º do art. 3º da Lei no 8.078,
de 11/9/90, que contém o Código de Proteção e Defesa do
Consumidor.

Deve-se enfatizar, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal,
em reiteradas decisões, tem reconhecido a legitimidade constitucional
de diplomas legislativos, até mesmo municipais, que cuidam da
instalação de dispositivos de segurança, tais como portas eletrônicas
ou câmaras filmadoras, em estabelecimentos bancários.

É importante esclarecer, ainda, que cabe a esta Comissão, em sua
esfera de competência, apreciar a proposição exclusivamente sob o
prisma jurídico-constitucional, e, à comissão de mérito, a avaliação da
conveniência, oportunidade e viabilidade da medida.

Verifica-se, por fim, que não existe nenhuma restrição no que tange
à instauração do processo legislativo por iniciativa parlamentar,
cabendo a esta Casa, nos termos do art. 61 da Constituição Estadual,
apreciar a proposta. No entanto, observa-se que já existe lei estadual
tratando da instalação de dispositivos de segurança nas agências e
nos postos de serviços das instituições bancárias. Dessa forma,
julgamos pertinente a apresentação do Substitutivo no 1, com o
objetivo de alterar a referida lei, em observância ao princípio da
consolidação das leis.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 1.610/2007 na
forma do Substitutivo no 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera o art. 2o da Lei no 12.971, de 27 de julho de 1998, que torna

obrigatória a instalação de dispositivos de segurança nas agências e
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nos postos de serviços das instituições bancárias e financeiras.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1o - O art. 2o da Lei no 12.971, de 27 de julho de 1998, fica

acrescido do seguinte inciso VI:
“Art. 2o - (...)
VI - cabines individuais nos caixas de atendimento ao público.”.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Delvito Alves - Sargento Rodrigues - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.645/ 2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Fernandes Tourinho os imóveis que especifica.

Publicada no ”Diário do Legislativo” de 4/10/2007, vem a matéria a
esta Comissão de Constituição e Justiça 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.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.645/2007 tem por escopo obter autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao Município de
Fernandes Tourinho cinco terrenos edificados que foram incorporados
ao patrimônio do Estado por doação desse Município. Ressalte-se que
todos eles foram devidamente identificados por documentos
expedidos pela Comarca de Tarumirim.

Na ordem constitucional, o art. 18 da Constituição mineira exige a
autorização legislativa para a alienação de bens imóveis públicos. 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, que se traduz, neste caso, no compromisso do Executivo local
destinar os imóveis ao funcionamento de projetos sociais de
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relevância para a municipalidade.
Mesmo sendo os imóveis transferidos a outro ente da Federação, o

respectivo contrato deve ser revestido de garantia. Esta foi
formalizada no art. 2º do projeto, que estabelece o retorno dos bens
ao patrimônio da entidade doadora se, no termo avençado, não lhes
for dada a destinação prevista ou desvirtuada a finalidade das
alienações.

Cabe ressaltar que, por ser a proposição em análise idêntica ao
Projeto de Lei nº 3.470/2006 - de iniciativa do Governador e arquivado
no final da legislatura, nos termos do “caput” do art. 180 do Regimento
Interno -, esta relatoria considerou a Nota Técnica nº 122/2006,
emitida pela Secretaria de Planejamento e Gestão, como instrumento
de formalização da vontade do Poder Executivo. No referido
documento, esse órgão manifestou-se favoravelmente à doação e, no
mesmo sentido, o Prefeito Municipal de Fernandes Tourinho, por
intermédio do Ofício nº 101/2007.

Atendendo o projeto em análise aos preceitos legais que o
disciplinam, não há óbice à sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.645/2007.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Sargento Rodrigues - Neider Moreira - Hely Tarqüínio - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.662/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria dos Deputados Carlin Moura e Elisa Costa, o Projeto de
Lei nº 1.662/2007 dispõe sobre o direito de as crianças ciganas se
matricularem em qualquer escola pública.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 6/10/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação,
Ciência, Tecnologia e Informática.

Vem, a matéria, preliminarmente, a esta Comissão, para receber
parecer sobre sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos
termos do art. 188, c/c art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
A proposição visa a assegurar às crianças ciganas o direito de se

matricularem nas escolas públicas, independentemente da existência
de vaga, do estágio do período letivo, da exigência de permanência
mínima ou da apresentação de registro de nascimento.

A preocupação que move os autores é nobre, tendo em vista que as
comunidades ciganas apresentam como elemento de sua cultura o
constante deslocamento pelo território nacional, o que gera embaraço
no que tange à escolaridade de suas crianças. Drama similar é
vivenciado pelas famílias que trabalham em circos, que se deslocam
entre as cidades em busca de público para os seus espetáculos. No
entanto, a resposta às preocupações que movem os autores não se
encontra no aperfeiçoamento da legislação, mas na implementação de
políticas públicas, para as quais esta Casa pode contribuir por meio do
debate público e da ação fiscalizadora, acionando os órgãos
competentes sempre que identificada qualquer discriminação em
relação às referidas comunidades, que merecem o respeito de todos.

Com efeito, no que tange ao ensino fundamental, de acordo com a
Lei Maior, é dever do Estado assegurar vagas para todos,
independentemente de credo, cor, gênero ou classe social, nos
termos do art. 208, I, da Constituição da República:

“Art. 208 - O dever do Estado com a educação será efetivado
mediante a garantia de:

I - ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive,
sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na
idade própria;

(...)
§ 1º - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público

subjetivo.
§ 2º - O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público,

ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade
competente”.

O ensino fundamental, que, de acordo com o IBGE, está próximo da
universalização, é obrigatório, constituindo crime de abandono
intelectual não encaminhar os filhos à escola. Caso a comunidade
cigana não consiga vagas na localidade em que se encontra, deve
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acionar as autoridades, em especial o Ministério Público, para que
seja assegurado o direito à educação às suas crianças. O direito à
educação não significa que o poder público tenha de garantir aos pais
o direito de escolher a escola em que seus filhos serão matriculados.
Esse direito não é assegurado às demais famílias, que nem sempre
encontram vagas nas escolas de sua preferência. Garantir aos
ciganos a matrícula “em qualquer escola pública de ensino
fundamental” é criar uma discriminação positiva sem justificativa que a
fundamente.

Nesse sentido, apesar de aplaudir a sensibilidade dos autores para
as dificuldades encontradas pelas comunidades ciganas no que tange
à escolarização de suas crianças, em virtude notadamente de sua
cultura nômade, a proposição legislativa em tela não é o caminho
adequado para atenuar ou superar tais dificuldades, porque não
encontra guarida na ordem constitucional.

Conclusão
Em vista das razões expostas, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº
1.662/2007.

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa - Delvito Alves - Neider Moreira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 709/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 709/2007, de autoria do Deputad o Padre João,

que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de
Viçosa 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° 709/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Viçosa o imóvel

que especifica.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Viçosa imóvel constituído por terreno edificado, com área de 437m2

(quatrocentos e trinta e sete metros quadrados), situado na Praça
Silviano Brandão, naquele Município, registrado sob o n° 2.193 do
Livro 3-E, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Viçosa.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se à instalação da Câmara Municipal de Viçosa e de órgãos
que prestam serviços à população.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Ademir Lucas, relator - Inácio

Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.129/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.129/2007, de autoria do Deput ado Doutor
Viana, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de
Curvelo 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° 1.129/2007
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Curvelo

o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer  reverter ao

Município de Curvelo o imóvel constituído de terreno com área de
4,057411ha (quatro vírgula zero cinco sete quatro um um hectares),
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conforme descrição constante no Anexo desta lei, situado na Fazenda
Mato do Moura, naquele Município, registrado sob o n° 26.051, no
Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Curvelo.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Ademir Lucas, relator - Inácio

Franco.
Anexo

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de )
O imóvel a ser alienado é um terreno com os seguintes limites e

confrontações: a poligonal tem início no marco 0=PP, situado na cerca
de arame que faz divisa com terrenos da Prefeitura Municipal de
Curvelo; segue com o rumo de 3°43’25’’SO e percorre  143,99m (cento
e quarenta e três vírgula noventa e nove metros) por cerca de arame
que faz divisa com terrenos da Prefeitura Municipal de Curvelo, até o
marco 1; segue com o rumo de 38°02’39’’SO e percorr e 33,94m (trinta
e três vírgula noventa e quatro metros) por cerca de arame que faz
divisa com terrenos da Prefeitura Municipal de Curvelo, até o marco 2;
segue com o rumo de 45°24’52’’SO e percorre 84,73m (oitenta e
quatro vírgula setenta e três metros) por cerca de arame que faz
divisa com terrenos da Prefeitura Municipal de Curvelo, até o marco 3;
segue com o rumo de 49°31’38’’SO e percorre 21,64m (vinte e um
vírgula sessenta e quatro metros) por cerca de arame que faz divisa
com terrenos da Prefeitura Municipal de Curvelo, até o marco 4; segue
com o rumo de 48°54’29’’NO e percorre 145,42m (cent o e quarenta e
cinco vírgula quarenta e dois metros) por cerca de arame que faz
divisa com terrenos da Prefeitura Municipal de Curvelo, até o marco 5;
segue com o rumo de 34°04’20’’NE e percorre 315,80m  (trezentos e
quinze vírgula oitenta metros) por cerca de arame que faz divisa com
terrenos da Prefeitura Municipal de Curvelo, até o marco 6; segue com
o rumo de 19°20’32’’SE e percorre 120m (cento e vin te metros) por
cerca de arame que faz divisa com terrenos de LMG-754, até o marco
O=PP, onde teve início esta descrição, perfazendo a área total de
4,057411ha (quatro vírgula zero cinco sete quatro um um hectares).

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.150/2007
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Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.150/2007, de autoria do Deput ado Carlos

Mosconi, que declara de utilidade pública o Círculo Orquidófilo de
Poços de Caldas, 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° 1.150/2007
Declara de utilidade pública a entidade Círculo Orquidófilo de Poços

de Caldas, com sede no Município de Poços de Caldas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Círculo

Orquidófilo de Poços de Caldas, com sede no Município de Poços de
Caldas.

Art. 2° - Essa lei entra em vigor na data da sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.357/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.357/2007, 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° 1.357/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Piraúba o imóvel

que especifica.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Piraúba imóvel constituído de terreno com área de 2.000m² (dois mil
metros quadrados), situado no local denominado Córrego Vermelho,
naquele Município, registrado sob o n° 18.075, a fl s. 201 v. 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 implantação de unidade de assistência social e de
atendimento médico periódico à comunidade.

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, 23 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Ademir Lucas, relator - Inácio

Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.427/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.427/2007, de autoria do Deput ado Sávio Souza
Cruz, que declara de utilidade pública a Associação de Proteção
Ambiental Verde Gaia, 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° 1.427/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção Ambiental

Verde Gaia, com sede no Município de Muzambinho.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de

Proteção Ambiental Verde Gaia, com sede no Município de
Muzambinho.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.464/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.464/2007, de autoria do Deput ado Wander
Borges, que declara de utilidade pública o Grupo Ambientalista
Duendes da Montanha, 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° 1.464/2007
Declara de utilidade pública a entidade Grupo Ambientalista

Duendes da Montanha, com sede no Município de Sabará.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Grupo

Ambientalista Duendes da Montanha, com sede no Município de
Sabará.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.468/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.468/2007, de autoria do Deput ado Zé Maia,
que dá denominação ao trecho da rodovia MG-891 situado entre o
Município de Tapiraí e a BR-354, 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° 1.468/2007

Dá denominação ao trecho da rodovia MG-891 situado entre o
Município de Tapiraí e a BR-354.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominado Rodovia Sebastião Vicente  de Paula o

trecho da rodovia MG-891 situado entre o Município de Tapiraí e a
BR-354.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Ademir

Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.472/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.472/2007, de autoria do Deput ado Antônio
Carlos Arantes, que declara de utilidade pública o Núcleo de
Orquidófilos de Guaxupé, com sede no Município de Guaxupé, 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° 1.472/2007
Declara de utilidade pública o Núcleo de Orquidófilos de Guaxupé,

com sede no Município de Guaxupé.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Núc leo de Orquidófilos

de Guaxupé, com sede no Município de Guaxupé.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Gláucia Brandão.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.527/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.527/2007, de autoria do Deput ado Delvito

Alves, que declara de utilidade pública a Associação dos Feirantes de
Arinos - AFA -, com sede no Município de Arinos, 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° 1.527/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Feirantes de Arinos -

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

Feirantes de Arinos - AFA -, com sede no Município de Arinos.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER SOBRE A EMENDA Nº 1 APRESENTADA EM PLENÁRIO

AO SUBSTITUTIVO Nº 3 AO PROJETO DE LEI Nº 72/2007
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em

epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
875/2003, estabelece condições para as instituições particulares de
ensino fundamental, médio e superior do Estado de Minas Gerais.

Preliminarmente, a proposição foi distribuída à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, por ela
apresentado.

Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de Educação,
Ciência, Tecnologia e Informática, que opinou por sua aprovação na
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forma do Substitutivo nº 2, que apresentou.
Em virtude de requerimento aprovado na reunião plenária de

17/4/2007, a proposição foi encaminhada à Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, que apresentou à matéria o Substitutivo nº
3.

Na fase de discussão do projeto no 1º turno, foi apresentada em
Plenário a Emenda nº 1 ao Substitutivo nº 3, que vem a esta
Comissão para receber parecer, nos termos do art. 188, § 2º, do
Regimento Interno.

Fundamentação
Em síntese, o Substitutivo nº 3 à proposição em estudo, apresentado

pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, no 1º
turno, estabelece o prazo de dez dias para que seja realizado o
processo de negociação da dívida contraída por estudante em
instituição de ensino, contados do início do período letivo a que se
referir a matrícula.

Durante a discussão da matéria em Plenário, o Deputado Carlin
Moura apresentou emenda ao referido substitutivo, estendendo o
prazo mencionado para trinta dias letivos.

A alteração proposta pela Emenda nº 1 afigura-se-nos justa e
oportuna. Grandes movimentos têm sido desencadeados no seio da
sociedade para que a educação não configure uma atividade
mercadológica, não se pautando, portanto, pelos mesmos propósitos
e regras de outras atividades de cunho econômico. Recentemente o
Ministro da Educação, Fernando Haddad, ao apresentar na Unesco as
práticas educacionais de sucesso desenvolvidas no Brasil e ao propor
maior cooperação entre os países membros para o aprimoramento
das políticas públicas de educação nos países em desenvolvimento,
salientou que “o Brasil considera a educação um bem público, e não
mercadoria, sujeita às regras do mercado e do lucro”.

Dessa forma, consideramos que, se a proposição pretende oferecer
ao aluno inadimplente respaldo legal para que possa negociar sua
dívida com a instituição particular de ensino sem prejuízo de seu
aproveitamento nos estudos, não seria razoável estabelecer um prazo
tão exíguo para a negociação da dívida. A extensão do referido prazo
para trinta dias letivos certamente dará maior efetividade ao que
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pretende a futura norma, garantindo ao aluno inadimplente
oportunidades mais consistentes de exercer seu direito à educação.

Propomos a Subemenda nº 1 à Emenda nº 1, com o intuito de
adequá-la à técnica legislativa.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Emenda nº 1 ao

Substitutivo nº 3 ao Projeto de Lei nº 72/2007 na forma da Subemenda
nº 1, que apresentamos.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 1
Substitua-se no § 3º do art. 1º do Substitutivo nº 3 a expressão “10

(dez) dias letivos” por “30 (trinta) dias letivos”.
Sala das Comissões, 24 de outubro de 2007.
Deiró Marra, Presidente - Maria Lúcia Mendonça, relatora - Carlin

Moura.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 2007

ATAS
ATA DA 103ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/10/2007
Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofício nº 13/2007, do
Governador do Estado - Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 1.729 a 1.736/2007
- Requerimentos nºs 1.378 a 1.387/2007 - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Turismo, do Trabalho, de Direitos
Humanos e de Assuntos Municipais - Oradores Inscritos: Discursos
dos Deputados Neider Moreira, Sargento Rodrigues, Carlos Mosconi e
Weliton Prado - 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 Antônio Júlio -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Doutor Viana - José Henrique - Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro -

Adalclever Lopes - Agostinho Patrús Filho - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo
Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano -
Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Elisa Costa - Eros
Biondini - Getúlio Neiva - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Leonardo Moreira
- Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider
Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira
- Rômulo Veneroso - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Weliton
Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.
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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 Neider Moreira, 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:

OFÍCIO Nº 13/2007
- O Ofício nº 13/2007, do Governador do Estado, foi publicado na

edição do dia 26/10/2007.
OFÍCIOS

Do Sr. Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Agricultura, prestando
informações relativas ao Requerimento nº 911/2007, da Comissão de
Política Agropecuária.

Do Sr. Alcides Soares de Souza, Coordenador-Geral de Convênios
da Fundação Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde,
encaminhando documentação relativa a convênio celebrado entre
essa Fundação e a Prefeitura Municipal de Sete Lagoas. (- 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. Francisco Maurício Barbosa Simões, Assessor Jurídico da
Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais, solicitando
sejam feitas alterações no texto do Projeto de Lei nº 1.585/2007, com
vistas à ampliação dos benefícios aos produtores de bucha vegetal. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.585/2007.)

Do Sr. Flávio Alves Monteiro, Coordenador do Bloco Brasileiro da
União de Parlamentares do Mercosul, encaminhando relatórios de
reuniões dessa entidade realizadas em Buenos Aires e Montevidéu,
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em 5 e 8/10/2007, respectivamente.
Do Sr. João Gilberto Parenti Couto, pleiteando sejam revistas as leis

que tratam da proteção às matas ciliares e às nascentes, com vistas à
sua recuperação. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

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 1.729/2007
Declara  de utilidade pública a Associação Pró-Mutirão de

Palmópolis - Assopromp.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Pró-

Mutirão de Palmópolis - Assopromp -, com sede na Rua São Paulo, nº
19, Bairro Paraíso, no Município de Palmópolis.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de outubro de 2007.
Doutor Viana
Justificação: A Associação Pró-Mutirão de Palmópolis - Assopromp -

, com sede na Rua São Paulo, nº 19, Bairro Paraíso, no Município de
Palmópolis, é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,
cujas atividades têm duração por tempo indeterminado.

Essa entidade tem por objetivo, a solidariedade e a promoção
humana, com prioridade para a assistência social de seus associados,
auxiliando-os com donativos e remédios e para a discussão de temas
como meio ambiente, socialização, Estatuto do Idoso, Estatuto da
Criança e do Adolescente, entre outras finalidades.

- 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 1.730/2007
Dá denominação ao Centro Viva a Vida do Município de Patrocínio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominado Centro Viva a Vida Dona Lica, o Centro
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Viva a Vida do Município de Patrocínio.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de outubro de 2007.
Deiró Marra
Justificação: O Centro Viva a Vida tem o objetivo de atender a

gestante de alto risco, de dar atenção à saúde da mulher, ser
referência para pediatria e hipertensão, diabetes e urologia. Contará
também com profissionais de cardiologia, ginecologia, pediatria e
urologia, aparelhagem de última geração em ultra-sonografia,
radiologia, salas de curativo, pequenas cirurgias, cardiografia, serviços
de enfermagem, dispensação de medicamentos, sala para
observação, lanchonete e jardim.

O atendimento no Centro dará cobertura a 10 Municípios da região,
incluindo Iraí de Minas, Monte Carmelo, Coromandel, Serra do Salitre,
Guimarânia, Abadia dos Dourados, Douradoquara, Cruzeiro da
Fortaleza e outros.

Diante da importância desse trabalho, especialmente para os
cidadãos patrocinenses, é justo que o Centro receba o nome de uma
cidadã digna e exemplo para toda a população da cidade e região.
Maria Marques, mais conhecida como Dona Lica, é matriarca da
respeitável família Brasileiro, que tanto se tem empenhado pelo
crescimento e desenvolvimento de Patrocínio. Mãe de nove filhos,
atualmente com 84 anos de idade, Dona Lica sempre foi mulher
íntegra, inteligente, e sua presença na comunidade sempre foi
marcada por forte vocação em servir ao próximo com desprendimento.
Admirada por todos os que com ela convivem, seu nome está
definitivamente ligado à história da cidade, por sua ação socialmente
relevante.

Merece, portanto, o apoio dos nobres colegas esta proposição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

PROJETO DE LEI Nº 1.731/2007
Declara de utilidade pública o Distrito de Irrigação de Jaíba, com

sede no Município de Manga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, decreta:
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Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Distrito de Irrigação de
Jaíba, com sede no Município de Manga.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de outubro de 2007.
Ana Maria Resende
Justificação: O Distrito de Irrigação de Jaíba é uma entidade sem

fins lucrativos, com personalidade jurídica, patrimônio próprio, com
sede no Município de Manga.

Seu objetivo maior é administrar, operar e manter as obras de infra-
estrutura de irrigação de uso comum, compreendendo as estruturas
básicas e equipamentos de adução, condução e distribuição de água,
as estações de captação e bombeamento da água e a rede de
drenagem do Distrito; administrar operar e manter os prédios de uso
da administração e de apoio às atividades do Distrito; definir os
critérios, a forma, o volume e os horários de distribuição da água entre
os irrigantes, observando o plano de irrigação previamente aprovado;
estimular e apoiar o associativismo, incentivando a criação de
entidades cooperativas ou representativas, que congreguem os
irrigantes instalados nas glebas do Distrito; preservar a função social,
a racionalidade econômica e a utilidade pública do uso da água e dos
solos irrigáveis; orientar os associados no que se refere à exploração
agropecuária, com vistas a compatibilizá-la com o uso comum da
água.

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 sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.732/2007
Declara de utilidade pública a entidade Centro de Convivência da

Melhor Idade Rosa Mauad Jacob, com sede no Município de Ubá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Centro de

Convivência da Melhor Idade Rosa Mauad Jacob, com sede no
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Município de Ubá.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de outubro de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A entidade Centro de Convivência da Melhor Idade

Rosa Mauad Jacob, com sede no Município de Ubá, é entidade civil,
sem fins lucrativos, criada por meio de um movimento comunitário,
visando desenvolver projetos ligados à terceira idade. Prioriza integrar
o idoso na sociedade, desenvolvendo importante trabalho de fins
sociais e assistenciais, tais como a atenção à saúde, a oferta de
esporte, lazer, arte e cultura. Combate a exclusão social do idoso e
contribui para a valorização de tão valioso ciclo da vida. Luta, com
extrema dificuldade, com o abnegado trabalho de seus membros, para
propiciar a melhoria da qualidade de vida e o resgate da cidadania
desse segmento social.

Sua diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade
moral, que desenvolvem atividades voluntárias. A instituição está em
funcionamento há mais de 5 anos. 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 do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.733/2007
Declara de utilidade pública a Entidade Mantenedora das Escolas

Comunitárias - Emec -, com sede no Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Entidade Mantenedora

das Escolas Comunitárias - Emec -, com sede no Município de
Ipatinga.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de outubro de 2007.
Cecília Ferramenta
Justificação: A Entidade Mantenedora das Escolas Comunitárias -

Emec - constitui-se em associação de direito privado, sem fins
lucrativos, com personalidade jurídica própria e prazo de duração
indeterminado. A entidade tem por finalidades principais lutar pelos
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direitos das crianças, bem como pelo seu acesso a educação
libertadora e de caráter comunitário, juntamente com outros
segmentos da sociedade comprometidos com a causa dos oprimidos
e marginalizados; garantir a participação de pais de alunos e de
voluntários nas discussões das políticas de educação e gestão da
Entidade e incentivar a preservação da natureza, dos valores culturais
e dos direitos dos cidadãos e especialmente das crianças. Seu
principal objetivo é oferecer educação infantil de qualidade e gratuita.
Diante do exposto, julgamos mais que procedente o título de utilidade
pública estadual, pois, de fato, a entidade exerce esse papel.

- 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 1.734/2007
Declara de utilidade pública o Instituto Hélio Amaral, com sede no

Município de Caratinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Hélio Amaral,

com sede no Município de Caratinga.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de outubro de 2007.
Elisa Costa
Justificação: Fundado em 2004, no Município de Caratinga, o

Instituto Hélio Amaral é uma entidade civil sem fins lucrativos e que
tem por objetivo criar um centro comunitário, em espaço amplo e
confortável, voltado para a cultura e adaptado à sociedade de
informação, para realizar trabalho em prol da coletividade.

Para isso, pretende tornar-se mantenedora de centros culturais,
bibliotecas, cineclubes, galerias e oficinas de arte, centros de
convenções e estabelecimentos voltados para o ensino e o lazer
cultural. Também poderá estabelecer e incrementar, por convênios,
intercâmbios ou quaisquer outros meios lícitos, relações culturais com
associações dentro e fora de sua área de atuação.

Em virtude da relevância social de seu trabalho, contamos com a
anuência dos nobres colegas à aprovação deste projeto, que pretende
declará-la de utilidade pública.



1388

- 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 1.735/2007
Declara de utilidade pública a organização Associação de Saúde,

Emprego, Esporte e Lazer de Betim - Asseelb -, com sede no
Município de Betim.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Saúde,

Emprego, Esporte e Lazer de Betim - Asseelb -, com sede no
Município de Betim.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de outubro de 2007.
Inácio Franco
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública a Associação de Saúde, Emprego, Esporte e Lazer de Betim -
Asseelb -, entidade civil sem fins lucrativos que tem por finalidade
promover atividades de inclusão social e formação de cidadania,
organizando grupos de convivência, elaborando e desenvolvendo
projetos de educação, proteção e promoção de saúde, arte, esporte e
cultura.

Para a consecução de suas finalidades, a Asseelb pode criar e
manter escolas de qualificação e requalificação profissional, bem
como centros culturais, com ênfase na musicalização, no teatro e na
dança. Pode, ainda, estabelecer parcerias com órgãos públicos,
iniciativa privada e organizações não governamentais visando à
promoção social de seu público, além de incentivar a organização de
cooperativas e a criação de departamentos e assessorias.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.736/2007
Dispõe sobre o programa estadual de vacinação do idoso.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - O programa estadual de vacinação do idoso promoverá
ampla vacinação anual, em período fixado pela Secretaria de Saúde,
preferencialmente acompanhando o calendário nacional determinado
pelo Ministério da Saúde.

§ 1º - O Estado providenciará a aplicação das vacinas antigripal,
antipneumocócica, antitetânica e antidiftérica, conforme critérios
definidos nas normas técnicas expedidas pela Secretaria de Saúde,
nas pessoas com idade igual ou superior a sessenta anos.

§ 2º - Independentemente do período do ano em que for realizada a
vacinação, as vacinas referidas no parágrafo anterior deverão
permanecer disponíveis para aplicação na rede pública de saúde
durante todo o ano.

§ 3º - Será fornecida a todos os que forem vacinados, nos termos do
“caput” deste artigo, carteira de vacinação, com as datas de aplicação
das vacinas e do retorno para nova aplicação.

Art. 2º - O Estado promoverá, observado o art. 37, § 1º, da
Constituição da República, ampla divulgação do programa de
vacinação previsto nesta lei.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de outubro de 2007.
Rômulo Veneroso
Justificação: Este projeto de lei tem como objetivo garantir todas

vacinas necessárias ao idoso através de um programa estadual com
tal finalidade, em consonância com os objetivos traçados pela Lei nº
12.666, de 4/11/97, que dispõe sobre a política estadual de amparo ao
idoso e dá outras providências, evidenciando a já existente
preocupação com o tratamento diferenciado da terceira idade em
nosso Estado. Salienta-se, ainda, que o idoso poderá usufruir este
programa durante todo o ano, caso haja alguma impossibilidade de
vacinar-se no período pré-fixado pela Secretaria de Saúde.

- 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.

REQUERIMENTOS
Nº 1.378/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita

seja formulado voto de congratulações com o Sr. Aluísio Pimenta pelo
recebimento da Medalha do Mérito Consular.



1390

Nº 1.379/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Sr. Orlando Adão
Carvalho, Presidente do Tribunal de Justiça, pelo recebimento da
Medalha do Mérito Consular. (- Distribuídos à Comissão de Turismo.)

Nº 1.380/2007, da Deputada Gláucia Brandão, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Sociedade Bíblica do Brasil
por seus 60 anos de fundação. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 1.381/2007, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Usiminas por seus 45 anos
de fundação. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 1.382/2007, da Comissão de Turismo, em que solicita seja
formulado apelo ao Ministro da Agricultura com vistas a que agilize a
liberação da verba necessária ao funcionamento da segunda linha do
laboratório de leite da UFMG. (- À Comissão de Política
Agropecuária.)

Nº 1.383/2007, da Comissão de Segurança Pública, em que pede
seja solicitado ao Comandante-Geral da PMMG e ao Secretário de
Defesa Social que dêem ciência das providências tomadas em relação
ao Ofício nº 1.569/2007/SGM, que encaminhou requerimento em que
essa Comissão solicitou a abertura de processo administrativo
disciplinar e o afastamento do Maj. PM Caubis de Romes Pereira,
Comandante da 4ª Companhia Independente da PMMG, de Frutal, o
qual é acusado de prevaricação e falsidade ideológica. (- À Mesa da
Assembléia.)

Nº 1.384/2007, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulado apelo ao Cel. PM Cézar Romero Machado dos Santos,
Corregedor da PMMG, com vistas à instauração de inquérito policial
militar para apurar declarações do Cabo PM Gilber Soares de Araújo,
em que se refere a denúncia contra o Ten.-Cel. PM Silas Barnabé de
Souza, Comandante do 40º BPM, de Ribeirão das Neves.

Nº 1.385/2007, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com os policiais militares que
menciona pela participação em operação, realizada em 15/10/2007,
que levou à prisão de Aparecido Rodrigues Alves.

Nº 1.386/2007, da Comissão de Saúde, em que solicita seja
encaminhada ao Presidente da Frente Parlamentar da Saúde do
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Congresso Nacional manifestação de apoio pela inclusão em pauta do
projeto de lei complementar que regulamenta a Emenda à
Constituição nº 29, de 2000.

Nº 1.387/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo à Justiça Militar com vistas à apuração de
denúncia formulada pelo Sr. Leonardo Emílio dos Anjos, relativa ao
tratamento dado aos recrutas no período de prestação do serviço
militar.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Turismo, do Trabalho, de Direitos Humanos e de Assuntos
Municipais.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Neider Moreira.

O Deputado Neider Moreira - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, público da TV Assembléia que nos assiste, quero hoje
trazer uma informação que julgo extremamente importante. Antes
disso, gostaria de fazer uma retrospectiva, para chegarmos,
finalmente, a essa informação.

No longínquo ano de 1965, no governo do saudoso Governador
Magalhães Pinto, foi criada a Universidade de Itaúna em minha terra
natal: Itaúna, uma cidade bem provinciana, muito calma, mas que
passava, com a existência de uma universidade no seu seio, a ter
uma importância fundamental no Centro-Oeste mineiro e na formação
de cabeças pensantes que seriam distribuídas por todo o interior de
Minas Gerais, assim como pela Capital e pelos Estados da
Federação.

Tive oportunidade de conviver com muitas pessoas que ali se
formaram. A Universidade de Itaúna, nesse período, passou pelas
mãos de vários Reitores, que tiveram a oportunidade, cada um a seu
tempo, de ir construindo um alicerce sólido e, de certa forma, ir
solidificando o propósito da sua fundação.

Ao longo desse tempo, vários cursos foram criados nas áreas
humanas, exatas e da saúde. Também ao longo desse tempo, a
universidade foi criando seus cursos de mestrado, o chamado “stricto
sensu”, e seus cursos de especialização, “lato sensu”.
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Durante todo esse tempo, incorporaram-se ao seu corpo docente
inúmeros mestres, inúmeros doutores, que fazem da Universidade de
Itaúna a maior do Centro-Oeste mineiro.

Há alguns anos, iniciou-se um trabalho com a saúde pública do
Município, com a Casa de Caridade Manoel Gonçalves, atualmente
um hospital referência, visando condições de sediar o curso de
Medicina. Esse trabalho vem sendo desenvolvido há
aproximadamente sete anos. Vários investimentos vêm sendo feitos
no Câmpus Verde da Universidade, objetivando a formação teórica
dos acadêmicos de Medicina e investimentos no Hospital Manoel
Gonçalves, para torná-lo um hospital universitário. Assim, ajudamos a
construir a nossa ação política. Primeiramente, conseguimos a
indicação do Reitor da Universidade de Itaúna para o Conselho
Estadual de Educação. Ajudamos na tramitação de toda a papelada
necessária para chegarmos a um bom termo, ou seja, para que
houvesse parecer favorável do Conselho Estadual de Educação. E
esse parecer foi dado pelo eminente professor de Medicina da UFMG,
Cid Veloso, ex-Diretor e ex-Reitor. A partir daí, seguiu-se o rito da
Advocacia-Geral do Estado até a Secretaria de Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior, onde esse parecer foi homologado pelo Secretário
Alberto Portugal.

Acompanhando os quadros da Universidade de Itaúna - Drs. Faiçal
David Freire Chequer, Reitor; Welerson Romaniello de Freitas,
Presidente da Fundação Universidade de Itaúna, que é a
mantenedora da universidade, e o Miguel Augusto de Souza, o
fundador -, num dos momentos mais felizes da minha vida pública
tivemos a satisfação de, com o Governador do Estado, Aécio Neves,
assinar o decreto de autorização para o funcionamento do curso de
graduação em Medicina. Trata-se de uma grande vitória não só do
Município de Itaúna, mas também de todo o Centro-Oeste mineiro, já
que a Universidade de Itaúna é a maior instituição de ensino superior
do Centro-Oeste mineiro, pois conta com 8.500 alunos e 62 cursos de
graduação, especialização e mestrado. Portanto, o curso de Medicina
da Universidade de Itaúna vem coroar o trabalho feito durante
décadas, em 42 anos de existência, para complementar a educação
com a saúde.
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Tenho a certeza de que isso possibilitará ao Centro-Oeste a criação
de pólos de excelência em saúde pública.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado,
Deputado Neider Moreira.

Gostaria de compartilhar com V. Exa. e com toda a comunidade de
Itaúna essa notícia tão feliz, tão alegre, essa conquista extraordinária
para todos os mineiros, muito particularmente para V. Exa. Tenho
acompanhado sua luta há longos anos, desde quando V. Exa. veio a
esta Casa. Como Secretário de governo, sempre se preocupou com a
situação, acompanhando e defendendo incansavelmente os destinos
da universidade da sua querida Itaúna. Neste momento, não poderia
deixar de abraçá-lo, e também o Prof. Faiçal, nosso querido Reitor,
manifestando satisfação imensa com esse projeto que se tornou
realidade, com decreto assinado pelo Governador, entregando à
comunidade a Faculdade de Medicina.

V. Exa. está de parabéns pela sua modéstia, mas não pode
esquecer-se de que foi uma das peças mais importantes na
construção do projeto. Quando aqui estivemos, recepcionando o Prof.
Faiçal para fazer parte do Conselho Estadual de Educação, desde
aquela oportunidade V. Exa. se deslocou de sua Secretaria para
também dar o seu apoio e manifestar o grande momento que seria a
Faculdade de Medicina.

Itaúna, a Assembléia Legislativa e todos nós estamos em festa,
compartilhando com V. Exa. este grande momento da sua vida
parlamentar, de cidadão e como médico. Parabéns.

O Deputado Neider Moreira - O Deputado relembra bem a indicação
do Prof. Faiçal para o Conselho Estadual de Educação, da qual V.
Exa. foi o relator. Muito obrigado.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Agradeço ao nobre
Deputado Neider Moreira. Venho somar-me a V. Exa. no júbilo e na
alegria dessa importante conquista e cumprimentá-lo. Assim como o
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, quero destacar sua atuação, sempre
firme, corajosa, competente, não apenas em defesa de Itaúna, mas de
toda a região Centro-Oeste mineira, e a minha alegria de, juntos,
testemunharmos esse momento histórico - como V. Exa. disse -, não
apenas para Itaúna, mas para todo o Centro-Oeste. Uma faculdade de
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Medicina em Itaúna incorporando-se aos diversos cursos existentes ali
- um dos melhores cursos de Odontologia do Brasil, além de várias
outras graduações e pós-graduações -, fazendo daquela faculdade,
hoje, uma referência e um exemplo, muito bem dirigida, já há um bom
tempo, pelo magnífico Reitor, nosso amigo e meu fraterno irmão, Prof.
Faiçal. Isso vem de fato complementar toda essa estrutura. Ao lado
dela, estaremos unindo a bancada do Centro-Oeste, toda a bancada
da Câmara, sob a liderança do Governador Aécio Neves, para
fortalecer as estruturas de saúde do Centro-Oeste mineiro.

Temos, simultaneamente - como V. Exa. vem acompanhando -, a
alegria de ter a implantação, nos próximos meses, da Faculdade de
Medicina em Divinópolis, como uma extensão da Universidade
Federal de São João del-Rei. Esse espírito de parceria que hoje nos
une, nesta Casa, no trabalho pelo Centro-Oeste mineiro, haverá de
inspirar também essas instituições para que, na pesquisa, no ensino
de graduação e de pós-graduação, possam formar profissionais
qualificados, interferindo positivamente na qualidade de vida da nossa
gente.

V. Exa., que é um brilhante profissional da área médica, um médico
respeitado, tem um papel importante neste momento, e certamente
continuará tendo. Neste aparte, quero unir-me a V. Exa. na alegria de
vermos o nosso Governador de uma maneira rápida e ágil. Há poucos
dias, isso foi aprovado no Conselho Estadual de Medicina, e as
secretarias que têm de se manifestar sobre a matéria - Secretaria de
Ciência e Tecnologia e outras que acompanham o ensino superior em
Minas - também prontamente se manifestaram. O Governador,
mostrando seu compromisso com toda a Minas Gerais e seu carinho
com o Centro-Oeste mineiro, faz publicar o decreto, e V. Exa. traz em
boa hora essa notícia.

Portanto, conforme disse, quero não apenas me unir no júbilo, mas
também no trabalho para que essa notícia se materialize o mais
rapidamente na formação de bons profissionais e em fator para
alavancar e melhorar o atendimento em saúde na nossa região.

A Faculdade de Medicina da Universidade de Itaúna já é grande
parceira em ações de natureza social, no atendimento aos mais
carentes. Certamente uma faculdade de Medicina representa, além de
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mais profissionais, a parceria com os hospitais da região. Estamos
lutando e já temos a sinalização do Governador Aécio Neves para a
construção de um grande hospital-geral na área de saúde pública em
Divinópolis. Certamente será mais um braço de parceria, como
seremos com a Universidade Federal de São João del-Rei, que lá
estará instalando-se.

Deputado Neider Moreira, parabéns. Continuaremos trabalhando
juntos, porque é isso que o nosso Centro-Oeste mineiro espera de
todos nós. Muito obrigado.

O Deputado Neider Moreira - Deputado Domingos Sávio, obrigado.
Gostaria de fazer um comentário, Deputado Inácio Franco. Não
poderia deixar, neste momento, de relatar a minha satisfação não
somente como Deputado, mas também como médico, com formação,
em termos serviços de excelência prestados na nossa região,
Deputado Domingos Sávio.

Não poderia deixar também de prestar uma homenagem àqueles
que dedicaram o seu tempo à formação e à solidificação da
Universidade de Itaúna: Dr. Miguel Augusto Gonçalves de Souza, seu
fundador; Prof. Dr. Guaracy de Castro Nogueira, primeiro Reitor e
responsável pela implantação efetiva da universidade; e os Reitores
Virgílio Gonçalves de Souza, Hely Gonçalves de Souza, José Carlos
de Souza, Jonas Soares, Marcos Lima, ex-Deputado Federal, e, nos
últimos anos, Faiçal David Freire Chequer.

O Deputado Inácio Franco (em aparte) - Deputado Neider Moreira,
muito obrigado. Quero parabenizá-lo pelo pronunciamento. Sem
dúvida nenhuma, sabemos da importância da Universidade de Itaúna,
que é uma referência em todo o Centro-Oeste de Minas Gerais.
Gostaria de parabenizar todas aqueles que contribuíram para essa
grande conquista da universidade, principalmente o Reitor, Prof.
Faiçal, pois sabemos do trabalho que realiza pela universidade. Mais
uma vez, parabenizo a todos. Como V. Exa. diz, é uma conquista para
todo o Centro-Oeste mineiro. A Universidade de Itaúna, conforme
disse, é uma referência em estudos, em aprendizado e, sem dúvida
nenhuma, é uma escola de excelência. Deputado Neider Moreira e
todos que lá estão, professores e alunos, parabéns.

O Deputado Neider Moreira - Essas são as minhas considerações,
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Sr. Presidente. Muito obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Deputados,
Deputadas e público que nos assiste pela TV Assembléia, retorno a
esta tribuna para dirigir-me ao cidadão mineiro a fim de, obviamente,
tratar de um tema que muito nos incomoda. Hoje não mais apenas
nos grandes centros urbanos das chamadas metrópoles, mas também
em qualquer recanto ou lugar deste Estado, no Sul, no Norte, no Leste
ou no Oeste temos a presença da violência e da criminalidade.

Inicio, Sr. Presidente, trazendo uma reflexão àqueles que nos estão
ouvindo e assistindo à impunidade que grassa em nosso imenso país.
Minas Gerais não é exceção quanto a essa impunidade. O que
estamos verificando é que há crescimento da violência, da
criminalidade. Paradoxalmente, assistimos, na outra ponta, à
impunidade, aliás, como um fator de fortíssima influência para que,
realmente, o crime e a violência continuem a prosperar.

Portanto, Sr. Presidente, para embasar a nossa fala, trago aqui uma
matéria do jornal “Estado de Minas” do dia 14 de outubro, com a
seguinte manchete, no caderno “Gerais”: “Delinqüentes acima da lei.
Infratores se sentem impunes, pois crimes não são apurados com a
urgência exigida pela legislação. Quase 10 mil processos foram
arquivados desde 2004 em Belo Horizonte, que tem apenas duas
varas especializadas para apurar atos infracionais”. Esses atos não
podem ser chamados de crimes, porque a Lei nº 8.069, o chamado
Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA -, não permite nem
sequer que se chame de crime. Os termos corretos, então, são “ato
infracional”. Só que, Sras. e Srs. Deputados, muitas vezes a
delinqüência do menor infrator, seja criança, seja adolescente, não
condiz nem mesmo com a expressão “ato infracional”, que é mais
suave, mais branda.

Então, conforme matéria do “Estado de Minas”, tivemos, nesse
período, quase 10 mil processos em Belo Horizonte arquivados
porque não foram julgados. E por que não foram julgados? Há um
pequeno trecho no jornal, faremos a sua leitura para situar melhor o
nosso encaminhamento nesta tribuna. (- Lê:)

“Robson, na primeira vez que foi apreendido pela polícia em Belo
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Horizonte, trazia uma arma nas mãos e tinha 13 anos. Pouco antes,
resolvera andar com rapazes que impunham respeito à bala e
respondiam pela venda de drogas no aglomerado onde moravam.
Mesmo levado ao Juizado da Infância e da Juventude, foi liberado
depois que a mãe assinou um termo de compromisso. Voltou para
saber que medida socioeducativa deveria cumprir, apenas um ano
depois, em julho de 2003. A Juíza determinou que prestasse serviços
à comunidade, mas ele não lhe obedeceu. Três meses depois, foi
apreendido novamente com uma réplica de pistola semi-automática e
também portando “crack”. A audiência para ouvi-lo foi marcada para
três anos depois, em agosto de 2006. Na última semana, o Ministério
Público pediu o arquivamento do processo, pois Robson fez 18 anos.

A história do adolescente mostra que, embora o Estatuto da Criança
e do Adolescente preveja responsabilização de jovens pelos atos que
cometem, os crimes não são apurados com a urgência determinada
pela própria lei. Entre 5 mil a 10 mil processos por atos infracionais
cometidos por adolescentes em Belo Horizonte foram arquivados nos
últimos três anos sem que houvesse decisão ou julgamento do mérito.
A estimativa é do Centro de Apoio Operacional às Promotorias
Especializadas de Defesa da Criança e do Adolescente”.

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em que pese ao
discurso de várias autoridades de que o ECA tenha trazido um
enorme avanço, que tenha sido uma lei maravilhosa, ela tem um
grave, diria, perigoso conteúdo: a forma como se balizaram as
punições para o menor infrator.

No ECA, apesar das medidas de internação previstas na Lei nº
8.069, de 13/7/90, ele trouxe, de certa forma, uma impunidade. Não
digo isso apenas porque essa matéria trata disso, mas está no próprio
conteúdo dos artigos que tratam do regime de internação. (- Lê:)

“Art. 121 - A internação constitui medida privativa da liberdade,
sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à
condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.

§ 1º - Será permitida a realização de atividades externas a critério da
equipe técnica da entidade, salvo expressa determinação judicial em
contrário.

§ 2º - A medida não comporta prazo determinado, devendo sua
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manutenção ser reavaliada mediante decisão fundamentada, no
máximo, a cada seis meses.”

Destacamos o § 3º do art. 121 da Lei nº 8.069, de 13/7/90, que trata
do ECA:

“§ 3º - Em nenhuma hipótese o período máximo de internação
excederá a três anos.”.

Sr. Presidente, farei sua leitura novamente para que fique bem
frisado sobre o que estamos tratando. (- Lê:)

“§ 3º - Em nenhuma hipótese o período máximo de internação
excederá a três anos.

§ 4º - Atingido o limite estabelecido no parágrafo anterior, o
adolescente deverá ser liberado, colocado em regime de semi-
liberdade ou de liberdade assistida.

§ 5º - A liberação será compulsória aos vinte e um anos de idade.
§ 6º - Em qualquer hipótese a desinternação será precedida de

autorização judicial, ouvido o Ministério Público.”
Portanto, Sr. Presidente, em qualquer hipótese. Deputado Carlos

Mosconi, o grave problema ocorreu quando o legislador federal
permitiu isso por meio da Lei nº 8.069. Vira-e-mexe estamos ouvindo
queixas das pessoas, da população cansada de ser vítima de
latrocínio praticado por menores, de homicídios bárbaros, de estupros
seguidos de mortes e de tantos crimes, em especial aqueles contra a
pessoa.

Cesare Beccaria, considerado o pai do direito penal moderno, deixa
claro na sua obra “Dos delitos e das penas” - certamente o ilustre
Deputado  Dalmo  Ribeiro Silva já teve oportunidade de fazer tal
leitura - que as penas devem obedecer à proporcionalidade, à
gravidade do delito. E qual foi o grande pecado cometido nessa lei? O
balizamento de todos os delitos, ou melhor, do ato infracional
praticado pelos menores. O furto de um celular, de uma carteira no
bolso de uma idosa ou de um idoso no Centro da cidade, de uma
maçã na banca do Mercado Central foram todos equiparados ao
homicídio.

Por isso indago: por que todos os discursos e constitucionalistas
dizem que o maior bem jurídico é a vida? Como, se o ECA não
considera a vida o maior bem jurídico? Esse Estatuto, em especial no
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capítulo que trata da medida de internação, balizou todos os delitos
com a pena máxima de três anos. Os furtos de celular no Centro da
cidade, de uma bicicleta ou de uma caixa de leite podem sofrer a
mesma medida de internação. Não houve bom-senso, não houve
equilíbrio, não houve razoabilidade ao se fixarem as medidas punitivas
para os menores infratores.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, falo isso porque, recentemente, no
dia 20 de setembro, ouvi uma entrevista do jornalista Carlos Viana, da
Rádio Itatiaia, quando tive oportunidade, aliás, de fazer uma menção
elogiosa pela belíssima entrevista. Ele entrevistava um menor de 17
anos que havia praticado uma tentativa de homicídio, mas já havia
matado oito pessoas com arma de fogo.

O seu primeiro delito, um homicídio, havia sido praticado aos 12
anos. Encontramos um grande número de autoridades, de operadores
do direito, de Promotores, de Juízes, de Deputados que rasgam
elogios ao ECA, mas esquecem-se de que um dos fatores que
impulsionam o crime e a violência é a impunidade. E, da forma como o
Estatuto foi concebido, ele vem exatamente sendo um impulsionador.
Esse menor que foi entrevistado é uma demonstração cabal de que se
ele tivesse sofrido, Sr. Presidente, uma punição mais rigorosa ou uma
medida mais acertada na ocasião do seu primeiro homicídio, não teria
cometido os demais homicídios.

Pergunto: até quando ficaremos com essa legislação benevolente?
Inúmeros operadores do direito, políticos, advogados, Promotores,
Juízes e criminalistas falam que a legislação penal brasileira é
maravilhosa. Eles se esquecem de que depois da Lei Seca do Código
Penal temos uma lei de execução penal que abranda tudo,
novamente.

Por isso, o Brasil continua caminhando, a passos largos, para a
impunidade. É por isso que a criminalidade e a violência continuam
crescendo no Brasil. Enquanto durarem legislações como essa,
equivocadas, desfocadas e desprovidas de razoabilidade e de bom-
senso, continuaremos a ver a tramitação e o julgamento de 10 mil
processos. Isso envolve muito trabalho e dinheiro, gastos em todo um
aparato de justiça criminal que foi empenhado nesses procedimentos
judiciais e jogados por água abaixo. E os menores bandidos
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continuam a delinqüir e a permanecer impunes.
Sr. Presidente, o nosso apelo é para que haja uma reflexão e as

autoridades acordem. Os nossos operadores do direito, os Juízes e
Promotores, que até agora não acordaram, precisam também
manifestar-se para que Brasília, o Congresso Nacional faça, de uma
vez por todas, uma alteração na Lei nº 8.069 no que diz respeito às
medidas de internação, para diminuirmos a impunidade no País. Muito
obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Mosconi.

O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
telespectadores da TV Assembléia, gostaria de fazer o relato de uma
triste viagem que fizemos ontem para verificar as denúncias feitas
quanto à alteração criminosa e fraudulenta do leite nas cooperativas
de Passos, na Casmil e na Copervale de Uberaba.

Essa viagem foi feita por este Deputado, representando a Comissão
de Saúde desta Casa; pelo Deputado Délio Malheiros, Presidente da
Comissão de Defesa do Consumidor, que teve a iniciativa de irmos
até lá; pelo Deputado Weliton Prado, da Comissão de Assuntos
Municipais; pelo Deputado Vanderlei Jangrossi, Presidente da
Comissão de Política Agropecuária; e pelos Deputados Fahim Sawan,
da região do Triângulo, Uberaba, e Antônio Carlos Arantes, do
Sudeste de Minas.

Em Passos, tivemos um contato muito amplo com os três
representantes do Ministério Público que fizeram a diligência e
recebemos todas as informações obtidas por eles durante esse
procedimento. Ficamos estarrecidos com a maneira como essa
operação fraudulenta foi processada, ou seja, ela foi agressiva com os
consumidores. A cooperativa de Passos, que processa 300 mil, 350
mil, 400 mil litros de leite, vende esse produto não apenas para os
consumidores, o de tipo C, o mais comum, mas para outros laticínios
que o comercializam em Minas Gerais e em outros Estados do Brasil.

Depois, fomos a Uberaba, onde tivemos uma reunião semelhante à
de Passos, com representantes do Ministério Público, da Polícia
Federal e da Justiça Federal. Recebemos também as informações de
que precisávamos sobre a fraude detectada no local por essas
autoridades. Há algumas diferenças quanto a essas fraudes, mas não
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paira nenhuma dúvida quanto a sua ocorrência, uma vez que foram
detectadas, os leites foram examinados no laticínio e fora dele de
maneira muito ampla. As informações, checadas e cruzadas,
nasceram de denúncias feitas anteriormente por pessoas que foram
testemunhas do processo fraudulento. Não há, pois, dúvida a respeito
do fato criminoso, lamentavelmente ocorrido nas duas cidades.

Sr. Presidente, quero dar uma explicação simples. O processo era
fraudado principalmente quanto ao volume, que era grande. Somadas,
as duas cooperativas comercializam aproximadamente 500 mil litros
de leite por dia. O volume era acrescido em 10%, o que totalizava
mais 50 mil litros, acrescentados com soro, que era introduzido em
Passos, e com uma solução aquosa, introduzida em Uberaba.
Naturalmente, o acréscimo desses elementos implicaram adição de
produtos químicos, a fim de que o leite pudesse ser vendido
adulterado e com aspecto normal, como viável para consumo. Então,
em Passos era adicionada uma solução de água oxigenada, aliás, de
um volume muito mais forte do que o utilizado como medicamento
apenas para uso externo. E essa substância era ingerida pelas
pessoas em grande quantidade, o que permitia um mascaramento do
leite, como se ele estivesse bom para consumo humano.

É importante salientar que essa fraude é feita com certa facilidade,
uma vez que a água oxigenada se volatiliza dentro de pouco tempo.
Portanto, ela não aparece no exame químico feito ali, rapidamente.
Depois de 4 horas, já não se detecta a presença dessa água
oxigenada, que desaparece fazendo todo o mal que poderia fazer.
Mas ela ainda pode ser detectada por meios indiretos ou talvez por
laboratórios extremamente sofisticados. Por outros métodos, ela não
poderá ser identificada.

Em Uberaba isso ocorria de maneira um pouco diferente, porque a
solução aquosa era introduzida em associação com a soda cáustica.
Vejo falar que a soda cáustica é utilizada nos laticínios para lavar os
tanques dos recipientes, o que não deixa de ser verdade, mas, nesse
caso específico, ela não era usada para isso, e sim para fraudar o
acréscimo dessa solução aquosa que era introduzida na cooperativa
de Uberaba.

O que é estarrecedor é que esses componentes são fornecidos por
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meio de um “kit”, chamado “kit-fraude”. Já existe nesse mercado
paralelo, quer dizer, macabro, o “kit-fraude”. Então, as cooperativas
que quiserem utilizar-se desse procedimento terão acesso a ele, ou
melhor, tinham, até ontem, felizmente, porque agora já não terão.

Trata-se de um método terrivelmente criminoso, que expõe a saúde
das pessoas. Quero lembrar que o leite é utilizado nas creches e na
merenda escolar do País como elemento altamente nutritivo, para
trazer benefícios para as pessoas, no entanto, o menor mal que essa
fraude produzia no leite era quebrar toda a cadeia nutritiva desse leite.
Portanto, se o leite não tivesse nenhum outro defeito - e, sem dúvida,
tem-no -, ele já teria perdido todo o seu valor nutritivo, para ser
oferecido às pessoas.

Gostaria de fazer essa denúncia, porque ela, além de ser grave, não
é nova. Hoje, na imprensa, o Presidente da Organização das
Cooperativas Brasileiras - OCB - disse que isso já não ocorre há
algum tempo, porque existem mais de 300 denúncias no Ministério da
Agricultura. Essas cooperativas são obrigadas a ter um funcionário do
Ministério da Agricultura capacitado para fazer esses exames, essa
avaliação da qualidade desses produtos. Isso é da competência do
Ministério da Agricultura. Em Passos e em Uberaba havia um
representante do Ministério da Agricultura em cada uma dessas
cidades, os quais eram cúmplices nesse procedimento e agora estão
presos com mais 25 funcionários e Diretores dessas cooperativas.

Antes de passar a palavra aos Deputados Domingos Sávio e Luiz
Tadeu Leite, gostaria ainda de dizer que, em questões como essa,
não podemos, de maneira alguma, colocar todos na mesma vala. A
nossa preocupação é fazer com que a saúde das pessoas seja
preservada pela não-utilização de produtos deteriorados,
contaminados e fraudados como esses. Também estamos
preocupados com os produtores, que são tão vítimas quanto os
consumidores, já que estão inocentes nessa história e hoje estão
vivendo uma situação difícil, dada a dificuldade para se vender esse
leite. Deixo isso bem claro, para que se providencie proteção para os
milhares de produtores de leite daquelas duas regiões, para que
outras cooperativas e laticínios possam adquirir o seu produto, que
não tem nada que ver com a história.
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O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Obrigado. Quero-me unir
a V. Exa. no seu pronunciamento, sobretudo em relação à
preocupação que atinge a todos, à necessidade de que estejamos
atentos para não apenas cobrar, mas também dar todo o apoio aos
órgãos, não só aos de segurança, como a Polícia Federal e o
Ministério Público, mas também e especialmente aos órgãos de
vigilância sanitária. Nesse ponto serão necessários investimentos
tanto do governo federal como do governo estadual para um combate
rigoroso à fraude, que é algo repugnante e nos deixa revoltados.

Um produto como o leite é algo que sempre deve estar associado à
promoção da saúde, da vida, da criança e da amamentação, o que,
obviamente, cada vez reforça mais a preocupação com a valorização
da amamentação em todos os sentidos. O leite é imprescindível, por
ser um alimento nobre, de altíssimas propriedades nutricionais. Vê-lo
associado ao crime deixa-nos revoltados. Além desse prejuízo à
saúde das pessoas, há o perigo de se misturar o joio com o trigo,
generalizando as situações. E V. Exa., com sua sabedoria e
experiência, já atinou para o fato ao fazer essa visita.

Preocupo-me profundamente, porque, como médico-veterinário e
produtor rural, conheço o assunto razoavelmente e sei que Minas
Gerais, o maior produtor de leite do Brasil, produz um leite excelente
na sua quase totalidade. O leite produzido aqui e que chega às
indústrias evoluiu muito, sendo transportado em caminhões com ar
refrigerado. Excepcionalmente, um atraso do caminhão ou um dia
mais quente pode comprometer sua qualidade. Nosso produto está
cada dia melhor, e é um perigo transmitir para a população a idéia de
que o leite virou um alimento ruim. Não é isso. Trata-se de bandidos
que devem ser punidos de maneira exemplar. O leite, o produtor rural
e o sistema cooperativo ou a indústria de laticínios não podem ser
jogados em uma vala comum. Temos a convicção de que esse
combate é do interesse da grande maioria das cooperativas e
indústrias de laticínios, porque quem frauda, além de fazer mal à
saúde do consumidor, faz mal à saúde das empresas honestas. Essa
é uma concorrência predatória e desleal. Uma indústria que mistura
soro e água no leite, mas coloca um componente químico para
tamponar, equilibrar e enganar a fiscalização e o consumidor, destrói,
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ao mesmo tempo, a empresa honesta, que vende um produto de boa
qualidade e não conseguirá competir com aquele produto adulterado,
que tem um preço muito baixo. Além de destruir a imagem de
empresas que têm uma história belíssima. Cito o exemplo da
cooperativa de Passos, que conheço e que tem mais de meio século
de história limpa.

É bom destacar - pois alguns cidadãos não sabem - que a
cooperativa tem alternância de poder. Sai uma diretoria, entra outra, e
infelizmente não conheço de perto nem fui lá, mas uma coisa é certa:
o cooperativismo está acima desse tipo de situação. Assim como a
indústria de laticínios mineira, que presta um serviço importante para
nossa economia e que gera emprego. E, de modo geral, devemos
tranqüilizar o cidadão, esclarecendo que não se trata de uma
epidemia, mas apenas de casos pontuais em que os responsáveis
devem ser punidos exemplarmente. Não podemos, a partir daí,
concluir que o leite mineiro piorou de qualidade da noite para o dia.

V. Exa. faz um pronunciamento oportuno. Precisamos combater com
rigor, mas sem correr o risco de uma generalização, de prevalecer a
idéia de que o leite todo está adulterado, porque isso não acontece.
Para nossa alegria, continuamos tendo um produto de boa qualidade
para atender os mineiros e os outros Estados da Federação, uma vez
que Minas é o que mais produz no País e vende para São Paulo e
outros Estados. Obrigado.

O Deputado Carlos Mosconi - Agradeço demais o aparte de V. Exa.,
que é oportuno e traz informações muito lúcidas e corretas, com sua
experiência e conhecimento do setor, pela sua condição profissional.

É bom lembrar que os químicos que trouxeram esse procedimento
para as duas cooperativas, sem nenhum demérito para os seus
Estados, vieram de São Paulo e Goiás. E quero fazer uma ressalva: a
fiscalização é feita pelo Ministério da Agricultura, o que me parece um
procedimento equivocado. Essa tradição do centralismo administrativo
no Brasil é totalmente inaceitável e contraproducente. Minas Gerais
tem todas as condições de fazer a fiscalização no âmbito do Estado.

Hoje conversei com o Secretário Gilman Viana, e ele está muito
preocupado com esse problema, que afeta Minas Gerais de todas as
maneiras.
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Afeta a credibilidade do Estado e afeta a economia leiteira, que é
muito importante e em função da qual se oferecem milhares de
empregos neste Estado. Mas quero ponderar que, apesar de o
problema ter sido descoberto em Minas Gerais, é claro que isso existe
em outros Estados, embora seja lamentável ter de dizê-lo. Então, já
que o problema foi descoberto aqui, talvez Minas possa puxar o fio da
meada e promover uma considerável melhora neste produto tão
importante para a saúde humana que é o leite.

Então, estamos agora acionando o governo do Estado para que se
faça uma espécie de força-tarefa nas cooperativas e nos laticínios de
Minas Gerais para tranqüilizar a população, de modo que, sem riscos,
ela tenha acesso ao produto. Queremos apresentar um laudo em que
se diga que não há mais esse problema, que ele já foi sanado e não
ocorrerá de novo. Creio que, nesse caso, a publicidade, que tem seus
aspectos negativos e positivos, acabou deixando os consumidores em
dúvida quanto a poderem ou não consumir o leite, se isso vale a pena.
Então, com essa força-tarefa que será criada nos governos estadual e
federal, queremos dar condições para se consumir o leite com
absoluta tranqüilidade, devolvendo a paz ao setor em Minas Gerais e
à população do Estado.

Mas, meu caro Deputado Domingos Sávio, ao fazer estas
considerações, quero ainda lamentar a situação deprimente que
presenciamos ontem nesses dois lugares. Sob todos os aspectos, é
lamentável essa fraude, que atinge milhões de pessoas em todos os
lugares. Aliás, aproveito para cumprimentar nesta tribuna o Prefeito
Geraldo Cunha, que assumiu há pouco a Prefeitura de Pouso Alegre e
teve de cancelar uma licitação ganha pela Casmil para o fornecimento
de leite para a merenda escolar e as creches, nesse Município.
Ontem, o Prefeito tomou a atitude de suspender esse fornecimento -
uma atitude corajosa, mas que tinha de ser tomada.

Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer, Sr.
Presidente. Muito obrigado.

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

O Deputado Weliton Prado - Boa tarde a todos e a todas. Na mesma
linha do Deputado Carlos Mosconi, realmente ficamos indignados e
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perplexos com o verdadeiro absurdo que observamos. Os Presidentes
de quatro Comissões - este Deputado, da Comissão de Assuntos
Municipais, e os Deputados Carlos Mosconi, da Comissão de Saúde;
Délio Malheiros, da Comissão de Defesa do Consumidor, e Vanderlei
Jangrossi, da Comissão de Política Agropecuária - e os Deputados
Antônio Carlos Arantes, do Sul de Minas, e Fahim Sawan, de
Uberaba, estivemos em Passos. Reunimo-nos anteriormente e
concluímos que era preciso ter muita ponderação e responsabilidade,
para que não se criasse um alarde maior na população, e fomos
conversando muito sobre isso durante o trajeto até a cidade de
Passos, no Sul de Minas. Mas quando chegamos lá e nos deparamos
com a realidade, como podem testemunhar os colegas presentes,
muitos Deputados chegaram a passar mal com os depoimentos e com
os laudos dos Promotores e mesmo da Polícia Federal, que
comprovavam as fraudes e as irregularidades, até com documentos.

Tudo isso começou com a denúncia de um funcionário que era o
responsável por conduzir toda essa fraude com o que se chamou de
“kit-fraude”, vendido à cooperativa por um japonês, de Goiânia. Esse
japonês vendeu a fórmula para a cooperativa do Sul de Minas, e o
funcionário recebia R$1.600,00 a mais para fazer essa adulteração do
leite. O que aconteceu é que ele empenhou-se tanto - ficava
trabalhando até depois do horário - que conseguiu quebrar a patente
do japonês: descobriu a fórmula do “kit”. Quando fez essa descoberta,
julgou que “estava feito”, que a partir daí ganharia mais dinheiro. “Vou
falar para o meu chefe que ele não precisa mais do japonês que lhe
vendia a fórmula e, com isso, vou ganhar mais dinheiro; não serão só
R$1.600,00”. Até porque o que se pagava ao japonês era muito mais.
Pensou, então, que estava “numa boa”.

O que aconteceu? Ele foi lá e desenvolveu a fórmula, mas deram
um “pé na bunda” dele, pois não precisavam mais dele nem do
japonês. Com isso, o funcionário ficou revoltado, saiu no prejuízo e
resolveu denunciar.

Aliás, Deputado Sargento Rodrigues, respeitamos muito as forças
de segurança, as Polícias Civil e Militar, mas há no inquérito relatos de
que ele foi torturado pela Polícia Civil daquele Município. Pelos
relatos, eles colocaram cabo de vassoura no ânus dessa pessoa que
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fez a denúncia. Isso consta no inquérito feito pela Promotoria e
ocorreu justamente porque ele estava denunciando. Então, a questão
é mais grave, mais séria do que parece.

Também apreenderam na cooperativa notas fiscais de 8t de água
oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio. Quando se utiliza a água
oxigenada, o peróxido de hidrogênio - o Deputado Carlos Mosconi
comentou muito bem -, quatro horas após o seu uso, não dá mais
para constatar. Por isso a análise tem de ser feita durante as primeiras
quatro horas.

O que fez a Polícia Federal? Ela foi muito esperta. Ficou de
prontidão. Contava com informantes lá dentro e levou o laboratório
para a região. Assim que o caminhão saiu, a Polícia Federal foi lá,
pegou, analisou as amostras na hora e constatou a fraude: o uso de
produtos químicos - o peróxido de hidrogênio, a água oxigenada, e o
soro - que são nocivos à saúde. No leite havia 140mg de soro de
queijo. Então, um litro de leite, que tem 1.000mg, estava com 140mg
de soro.

Para terem idéia, a água oxigenada - o Deputado também citou
muito bem - que compramos na farmácia para uso externo é de
volume 10. Para descolorir o cabelo, ficar com ele branquinho, basta
água oxigenada de 20 ou 30 volumes. Em um minuto, o cabelo fica
branco. O que aconteceu? Eles utilizaram água oxigenada de volume
200. Imaginem o tanto que isso é nocivo à saúde. Repito: usamos
como medicamento para uso externo água oxigenada de volume 10, e
eles utilizaram a de volume 200.

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte) - Quero cumprimentar o
Deputado Weliton Prado pela sua preocupação em relação a esse
assunto e por ter ido, com uma equipe de Deputados, conhecer de
perto o problema.

Realmente, a situação é patética. Dá vergonha ser brasileiro quando
vemos alimentos em que todos confiamos colocarem em risco as
nossas crianças, ao ingerirem toda essa porcaria, essa “gororoba” que
V. Exa. cita.

Quero ressaltar que essa ação é específica, até agora comprovada
no Sul de Minas e no Triângulo Mineiro, e que temos outras regiões
em que essa prática, felizmente, não é e não foi adotada: no Norte de
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Minas, nas cooperativas de Montes Claros - Cooperativa Agropecuária
Regional, Coopagro, Leite Vida, Leite Catopê, que trabalham com
produtos de Montes Claros, com produção regional. Lá não existe
essa prática. Tenho certeza absoluta e confiança nesta afirmativa.

Temos de solicitar ao governo federal que tome providências para a
punição exemplar. A Polícia Federal está cumprindo magnificamente o
seu papel nesse aspecto. Agora, por incrível que pareça, ontem, a
Agência de Vigilância Sanitária - Anvisa - ainda tentou dar uma nota
dizendo que isso é uma coisa normal, que está dentro de níveis
aceitáveis, quando sabemos que é absolutamente inaceitável essa
prática.

V. Exa. está de parabéns ao trazer esse assunto a esta Casa. E, se
esta Casa quiser criar uma CPI para apurar, aprofundar e buscar
culpados por essa irregularidade, conte também com este Deputado.

O Deputado Weliton Prado - Agradeço ao Deputado Luiz Tadeu
Leite. Já concederei aparte ao Deputado Sargento Rodrigues. Quero
dizer que essa questão apresentada por V. Exa., relacionada à
Anvisa, realmente é muito séria. Apresentaremos uma nota de repúdio
à Anvisa. Quero que V. Exa. assine também.

Aliás, esse é um problema das nossas agências reguladoras: a
Aneel, agência responsável pela definição da tarifa de energia elétrica;
a Anatel, em relação à telefonia. Esse é um grave problema que
enfrentamos em relação às agências reguladoras do nosso país.

Aqui são mostrados fiscais do Ministério da Agricultura aliados a
essa fraude, a esse crime. Eles eram responsáveis por fiscalizar, dar o
selo certificando que o produto  não  tinha  nenhuma impureza, e,
infelizmente - eles ficam dentro da fábrica -, criou-se um vínculo. Aliás,
os dois funcionários do Ministério da Agricultura estão presos; um foi
preso no Sul de Minas, e o outro no Triângulo Mineiro. Então a CPI
pode ser uma saída.

Aproveito para cobrar aqui a responsabilidade do Ministério Público
e também elogiar a ação dos Promotores de Passos, do Delegado da
Polícia Federal, do Promotor de Uberaba, do Procurador da
República, que foram firmes. A Polícia Federal teve uma postura
enérgica, mas precisamos cobrar o posicionamento do Ministério
Público. Está aqui a CPI do Leite, que aconteceu há seis anos. Seis
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anos atrás, foi realizada a CPI do Leite nesta Casa, e, no relatório final
dessa CPI, constatou-se a possibilidade de fraude de contaminação
no leite em Minas Gerais. Várias cooperativas já denunciaram, já
solicitaram estudos por parte da Universidade Federal de Minas
Gerais. Então essa não é uma questão nova, não. E, naquele
momento, o Ministério Público assumiu a responsabilidade de
investigar. Passaram-se seis anos. O Deputado Padre João, na
legislatura passada, cobrou na Assembléia, realizando audiência para
saber qual foi o desdobramento disso. Infelizmente, ficou engavetado
e não houve procedimento. Então esse caso poderia ter sido realizado
lá atrás.

O sentimento que temos é que essa é uma questão praticamente
técnica, como pudemos constatar; temos o receio de ser uma questão
quase generalizada e infelizmente uma prática comum - pode ter sido
azar terem pegado a do Sul de Minas e a do Triângulo Mineiro, pois
houve denúncias. A própria Parmalat possui notas fiscais que
comprovam que esse leite foi vendido para ela e para a Nestlé. Saíam
200 mil litros por dia para São Paulo. Então a Parmalat soltou uma
nota dizendo que lá era só leite cru, que só comprava leite cru, direto
dos produtores ou da cooperativa. É justamente esse leite que está
contaminado. A Parmalat só colocava o leite na embalagem. Então há
notas fiscais comprovando a venda à Parmalat e à Nestlé. A questão
é mais séria do que parece. Quem são as verdadeiras vítimas? São
os consumidores e os produtores, que não têm culpa, já vendem o
leite a um preço muito baixo.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Deputado Weliton
Prado, quero cumprimentá-lo e dizer que V. Exa. traz um assunto da
mais alta relevância para a sociedade e também faz uma observação
muito pertinente, que é a questão da fiscalização por parte do Poder
Legislativo. Esta Casa, conforme V. Exa. resgatou dos arquivos,
realizou uma CPI há seis anos, e, no relatório dessa CPI, constava
essa possibilidade. Se o Ministério Público tivesse dado um pouco
mais de crédito e cumprido o seu papel, talvez isso já teria vindo à
tona muito antes da investigação da Polícia Federal. De qualquer
forma, a Polícia Federal e o Ministério Público, sob esse aspecto,
estão de parabéns. Por isso fizemos a emenda àquele projeto, fruto
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de muita polêmica, que diz respeito à organização do Ministério
Público, para que eles informem a esta Casa - são duas emendas -,
que objeto de deliberação de comissão permanente e de comissão
parlamentar de inquérito seja respondido no prazo máximo de 30 dias,
qual o encaminhamento dado pelo Ministério Público, após ser
oficiado pelo Presidente desta Casa ao Procurador-Geral, e,
posteriormente, semestralmente, informem qual o desdobramento do
relatório de uma comissão parlamentar de inquérito. É assim que os
Poderes e os órgãos convivem de modo harmonioso, obviamente
exercendo o papel, cabível nesse nosso caso, de fiscalizar os atos do
Ministério Público.

Portanto entendemos e imaginamos ingerindo esse leite um recém-
nascido cuja mãe, por algum motivo, às vezes até por um abalo
psicológico, não pode amamentá-lo. Isso é um absurdo. Precisamos ir
fundo. A Assembléia não pode ficar inerte, tem que participar
efetivamente dessa investigação. Se for necessário, podemos instalar
até mesmo uma nova CPI, mesmo porque esta Casa está precisando
propor uma. Estamos livres: a Casa pode ter até seis CPIs em
funcionamento simultaneamente, e não temos nenhuma.

Mas gostaria apenas de fazer uma pequena correção na fala de V.
Exa. Quando V. Exa. diz que a água oxigenada pode ser utilizada
para descolorir cabelo, ressalto, apesar de não fazer parte do perfil
deste Deputado, que existe outra forma de utilização desse
mecanismo para descolorir o cabelo. Deixo aqui apenas essa breve e
pequena observação.

O Deputado Weliton Prado - Agradeço e parabenizo o Deputado
Sargento Rodrigues. Essa foi uma simples provocação.

O Deputado Doutor Rinaldo (em aparte) - Agradeço o aparte,
Deputado Weliton Prado. Queria cumprimentá-lo e a todos os
membros da comissão que estiveram visitando Passos e Uberaba e
também solidarizar-me com a denúncia desse crime contra toda a
população, não só a de Minas Gerais, pois essa prática está se
expandindo por todo o Brasil - o leite consumido em São Paulo e
comprado em Minas Gerais está também contaminado.

Neste momento, na Comissão de Saúde, estamos atentos ao fato,
aguardando que as autoridades dêem ao povo uma resposta
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satisfatória. Não é possível pensar que uma criança recém-nascida
esteja tomando leite contaminado, enquanto eu, como médico, prego
uma boa alimentação e falo da importância do leite e de seus
nutrientes, sem os quais a criança não pode viver. O leite está
fazendo mais mal à criança e a todas as pessoas.

Nós, da Comissão de Saúde - e o Presidente estava presente à
reunião -, estamos atentos. Hoje conversamos sobre o problema. As
autoridades têm urgência em dar um parecer justificando que, a partir
de tal data, o leite estará limpo e disponível, com qualidade, para a
alimentação, e isso não pode demorar. Esse procedimento tem de ser
rápido, até em prol dos produtores de leite, porque certamente o
consumo cairá. Como chegar em casa agora e tomar um leite
sabendo que ele tem até soda cáustica? Portanto, estamos cobrando,
com urgência urgentíssima, um resultado para a sociedade: “a partir
de qual data o leite disponível em nossos supermercados e padarias
estará isento desses produtos que tanto mal fazem à saúde?”.

Parabéns por seu trabalho e obrigado pela cessão da palavra.
O Deputado Weliton Prado - Queria agradecer, Sr. Presidente.

Finalizando, nossa proposta é a criação de uma força-tarefa com
representantes do governo do Estado da área de fiscalização e do
governo federal, para que se faça uma grande varredura em todos os
laticínios de Minas Gerais, a fim de certificar que o leite distribuído a
partir de agora não tenha nenhum tipo de contaminação. Seria
importante até colocar um selo para que a população tivesse a
tranqüilidade de estar consumindo um produto de qualidade, pois
sabemos que o leite é fundamental principalmente para os idosos, as
crianças e os doentes, que não podem ficar sem seus nutrientes. Essa
é uma questão muito séria e urgente, por isso estamos fazendo
gestões, para que essa força-tarefa saia o mais rápido possível.
  Quero dizer ainda que as fraudes foram diferentes. No Sul de Minas,
foi uma cooperativa, e, no Triângulo, outra. A primeira foi à base do
peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada com soro; e a
segunda, ocorrida na Cooperativa de Uberaba, baseou-se na
utilização da soda cáustica e do ácido nítrico junto com água e açúcar.
Portanto, são substâncias que podem causar vários males à saúde, e
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é muito importante nos mobilizarmos. Podemos até, para provar os
fatos, instalar nesta Casa uma CPI. Obrigado.

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 1.384 e 1.385/2007, da Comissão de Segurança
Pública, 1.386/2007, da Comissão de Saúde, e 1.387/2007, 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
Turismo - aprovação, na 21ª Reunião Ordinária, em 24/10/2007, dos
Requerimentos nºs 1.343/2007, do Deputado Chico Uejo, 1.344/2007,
do Deputado Doutor Viana, e 1.351/2007, do Deputado Jayro Lessa;
do Trabalho - aprovação, na 24ª Reunião Ordinária, em 24/10/2007,
do Projeto de Lei nº 1.545/2007, do Deputado Antônio Carlos Arantes,
e dos Requerimentos nºs 1.302 e 1.312/2007, da Comissão de
Participação Popular; de Direitos Humanos - aprovação, na 22ª
Reunião Extraordinária, em 24/10/2007, do Requerimento nº
1.347/2007, da Comissão de Assuntos Municipais; e de Assuntos
Municipais - aprovação, na 25ª Reunião Ordinária, em 24/10/2007, do
Requerimento nº 1.288/2007, do Deputado Ronaldo Magalhães
(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 15
minutos. Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.
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O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, público presente e todos os mineiros que nos assistem
pela TV Assembléia, volto à tribuna desta Casa pela quarta vez, nesta
semana, para falar sobre o mesmo assunto. Trata-se de um assunto
que está incomodando, um assunto que a imprensa e muitos outros
tentam esconder, mas que é uma realidade triste para o povo do Norte
de Minas, especialmente o do Vale do São Francisco.

A Defesa Civil do Estado, por meio de laudos e de uma série de
requisitos, depois de constatar que a água do Rio São Francisco está
imprópria para consumo humano, proibiu os ribeirinhos, de Pirapora
até Manga, de beber água do Rio São Francisco, de pescar e de
comer peixe pescado naquela região e de tomar banho no rio. Mas,
até agora, os órgãos competentes do Estado se limitaram à proibição,
e não vimos nenhuma medida, não vimos ninguém tomar providências
para enfrentar esse problema. O Rio São Francisco está morrendo, os
peixes estão morrendo, a água do rio está fedendo. E nós já sabemos
a causa de tudo isso. É em decorrência do esgoto da Região
Metropolitana de Belo Horizonte, que cai no Rio das Velhas e,
conseqüentemente, no Rio São Francisco. Sabemos que a culpa é da
Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa -, a
responsável pelo tratamento de esgoto de Belo Horizonte e da Região
Metropolitana.

A Copasa, até agora, não se manifestou. Como fica o povo ribeirinho
e o povo da nossa região? Quem vai pagar o prejuízo dos
pescadores, das pessoas que moram nas ilhas, que vivem às
margens do Rio São Francisco, que tiram dali seu sustento, que
vivem, no seu dia-a-dia, do que o rio produz? Até agora ninguém se
manifestou sobre isso. Estranhamente, não vimos a manifestação dos
órgãos ambientais do Estado, tão rigorosos em outras questões às
vezes até sem importância. Diante desse grande crime ambiental, o
maior da história, ainda não vimos o IEF, o Igam, a Feam, a Secretaria
de Meio Ambiente, o Ibama, nenhum órgão ambiental, pronunciar-se
claramente sobre a questão. Não ouvi ninguém falando em multar a
Copasa por esse absurdo que se comete contra o Rio São Francisco
e o povo ribeirinho. São os mesmos órgãos, implacáveis contra os
pobres, contra as pessoas de nossa região, a mais carente do Estado,
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os mesmos órgãos que deixaram desmatar tudo no Triângulo e no Sul
de Minas e que hoje têm seu foco todo voltado para o Norte de Minas.

O Igam foi a São João das Missões no mês passado e multou
dezenas de pequenos produtores rurais com multas absurdas, nem se
o produtor vender o terreno conseguirá pagar a multa. Está sendo
assim também com os poços artesianos públicos que abastecem as
comunidades rurais de nossa região. Há ganância por multar e encher
os cofres do Estado de recursos oriundos de multas, mas, quando
chega um caso da gravidade como esse, todos se calam, ninguém
fala nada.

Estamos cobrando aqui um posicionamento mais claro dos órgãos
de meio ambiente do Estado de Minas Gerais em relação ao maior
crime ambiental da história deste Estado, que está ocorrendo no Rio
das Velhas e no Rio São Francisco.

Todos sabemos, já é claro, já está comprovado que a estação de
tratamento de esgoto do Ribeirão Arrudas e do Ribeirão do Onça em
Belo Horizonte só trata parte do esgoto. Sabemos também que
existem três tanques que foram construídos para fazer o tratamento
desse esgoto e que estão desativados. Por que a Copasa não coloca
esses tanques em funcionamento? Por que é caro!? Só visam a
lucro!? Por que as ações estão na Bolsa de Valores de Nova York e
ninguém pode saber!? A saúde do povo ribeirinho é menos importante
que o lucro exorbitante que a Copasa tem ano após ano!?

Essas são as perguntas que precisam de resposta. Estamos
cobrando aqui um posicionamento mais claro do governo estadual
quanto a isso. Estamos aguardando a resposta.

Durante toda esta semana, cobramos nesta Casa um
posicionamento da Cemig sobre a eletrificação dos poços artesianos
no Norte de Minas e no Vale do Jequitinhonha, poços esses
perfurados e equipados há mais de três anos. As comunidades estão
sem água porque a Cemig não liga a energia do poço artesiano. Isso
é um absurdo.

Como podemos conviver num Estado onde assistimos, na televisão,
todos os dias, à propaganda de que a Cemig tem a melhor energia do
Brasil e ela se esquece do seu compromisso com os mais pobres? As
comunidades rurais estão passando necessidade. Há gente que anda
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de jegue, de carroça, para pegar água na cabeça, a 2km, 3km, 10km
de distância. O pior é que sabem que, na sua comunidade, já há um
poço artesiano perfurado e equipado, com uma bomba submersa,
uma caixa d’água e uma rede de distribuição prontas. E a melhor
companhia de energia do Brasil não vai lá puxar a rede e ligar o poço
artesiano.

Esse assunto já foi tema de uma audiência pública desta Casa, há
seis meses, em Montes Claros. Lá um Diretor da Cemig assumiu o
compromisso de que, em 30 dias, todos os poços artesianos seriam
energizados, que isso seria prioridade. Que prioridade é essa,
Deputado Weliton Prado, que até agora nenhum poço artesiano foi
eletrificado na região!? São 10 poços em Itacambira, há três anos. O
nosso medo e temor é que, quando ligarem a energia, a bomba já não
funcione, pois está há três anos no poço. Esperamos que a Cemig dê
uma resposta, o mais rápido possível, a esses questionamentos.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Agradeço-lhe.
Veja como, às vezes, as coisas são tratadas de forma diferente. Se

o cidadão atrasa o pagamento da conta, cortam a energia; ele é
penalizado. Mas a Cemig faz uma promessa, um compromisso,
garante que resolverá o problema dos poços artesianos, e até hoje
nada...

O Deputado Paulo Guedes - V. Exa. estava lá.
O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Eu lembro; e, até hoje,

nada. Isso é absurdo, uma grande irresponsabilidade. Não há
justificativa. V. Exa. disse muito bem que dinheiro não falta, porque há
dinheiro para expandir para o Brasil inteiro, até para o exterior, para
comprar a Light no Rio de Janeiro e a Eletropaulo Metropolitana em
São Paulo. Há muito dinheiro, e quem paga a conta é o contribuinte, o
consumidor de Minas Gerais, as microempresas e pequenas
empresas. No Rio de Janeiro, a conta de energia elétrica é mais
barata que em Minas Gerais. E é da Cemig. Em São Paulo, também é
mais barata. E produzimos energia aqui.

Minas Gerais é um dos Estados que mais produzem energia. A
Cemig praticamente detém o monopólio. Não sei para que gastar
milhões em publicidade, se não há concorrente. Gasta-se em
publicidade quando há concorrência. Se é só a Cemig, por que gastar
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tanto dinheiro com publicidade? Se Minas Gerais produz energia, por
que aqui a conta de energia é mais cara e, nos outros Estados, mais
barata? Acima de 90kW, a energia para as residências é a mais cara
do Brasil, uma das mais caras do mundo, a que mais pesa no bolso
do consumidor, do contribuinte.

É uma questão séria, e V. Exa. está coberto de razão. Lembro-me
muito bem do compromisso feito, que tem de ser cumprido. Têm de
cumprir com a palavra, com a responsabilidade. Tenha a certeza de
que farei a gestão ao lado de V. Exa. para cobrar responsabilidade por
parte da Cemig.

O Deputado Paulo Guedes - Muito obrigado, Deputado Weliton
Prado. Lembrando também a questão da Copasa, está em todos os
jornais do Brasil o escândalo da adulteração do leite. Se fizermos uma
comparação, a questão do Rio São Francisco é tão grave ou até mais,
pois, se não for tratada, daqui a uns dias, já não vão querer comprar
as frutas do Projeto Jaíba, porque estarão sendo irrigadas com o
esgoto de Belo Horizonte. Precisamos urgentemente que a Copasa
assuma a responsabilidade, que coloque para funcionar os tanques
que estão parados, que trate com responsabilidade o esgoto da
Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os órgãos ambientais têm de
se pronunciar também.

Quero até fazer um chamamento à sociedade, à Igreja, aos
movimentos sociais, às centrais sindicais, aos diversos movimentos
ambientalistas do Estado; ao movimento Manuelzão, do Apolo
Heringer, que disse tanta coisa contra a transposição, e não vi um
pronunciamento seu sobre esse caso; está calado. Esses movimentos
têm de ir para a rua e levantar a voz contra a Copasa. Será que
também se calam? Por que esse silêncio de todos em relação a tema
tão grave? Deputado Antônio Júlio, fico sem saber o motivo. Isso é
algo tão grave; todavia, parece-me que há uma mordaça impedindo as
pessoas de falar, de divulgar o assunto. Ninguém fala nada, ninguém
se pronuncia. Será que o povo do Norte de Minas não é importante?
Será que o Rio São Francisco só é importante, quando se fala em
transposição? É bom ser contra a transposição, porque aparece nas
manchetes dos jornais. E agora, que estão matando o rio? Isso é
muito pior do que a transposição, que ainda ia levar, por exemplo,
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água para 12 milhões de nordestinos. E agora? Levará água poluída?
Ninguém diz nada.

A Copasa e o governo do Estado, principalmente os órgãos
ambientais do Estado, precisam manifestar-se sobre essa questão.
Não vi ainda o pronunciamento do Secretário de Meio Ambiente, ou
seja, nenhuma frase dele sobre esse grave crime ambiental que se
comete contra os Rios São Francisco e das Velhas. Está na hora de a
Secretaria de Meio Ambiente pronunciar-se e tomar as providências
necessárias e cabíveis para um caso tão grave que tentam acobertar,
ocultar do povo de Minas Gerais. Nós aqui, nesta tribuna, estaremos
atentos para denunciar e avisar à população que é preciso tomar
conhecimento do grave crime ambiental que está ocorrendo no
Estado, no Rio São Francisco, o qual lhe tentam esconder. Muito
obrigado.

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 Antônio
Júlio. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de
15 minutos. Com a palavra, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, o prazo de 15 minutos é
suficiente. Agradeço a oportunidade de pronunciar-me nesta quinta-
feira, apenas para complementar as palavras do Deputado Paulo
Guedes.

Infelizmente, estamos passando por um momento gravíssimo na
questão ambiental do Rio São Francisco. Não houve nenhuma
providência, nenhum posicionamento dos órgãos ambientais do nosso
Estado. Deputado Paulo Guedes, essa falta de pronunciamento talvez
seja mais grave do que o próprio crime ambiental. Essa omissão dos
nossos órgãos na questão do Rio São Francisco deixa a todos nós
estarrecidos. Estamos preocupados com o povo mineiro. Não vemos,
por parte das nossas entidades e dos nossos órgãos ambientais, pelo
menos um posicionamento. Se um produtor rural ou um suinocultor
jogasse um pouco dos dejetos dos suínos no córrego, talvez toda a
imprensa e os órgãos ambientais estivessem lá para multar esse
coitado. Todavia, como é a Copasa, empresa internacional e
multinacional que explora o sistema de esgotamento sanitário e de
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águas no nosso Estado... Ela sabe que, se isso se tornar público em
âmbito nacional, a credibilidade das suas ações nas bolsas de valores
será afetada. Vejam a gravidade.

O Deputado Paulo Guedes pergunta onde estão as pessoas do
Projeto Manuelzão, dos movimentos sociais que, às vezes, por muito
menos, estão aí fazendo manifestações, e, nesse caso do Rio São
Francisco, não se manifestam.

Deputado Paulo Guedes, não é só o esgoto de Belo Horizonte, não.
Na minha cidade, Pará de Minas, a Copasa, há mais de 10 anos,
cobra da população a taxa e não resolve o problema do tratamento de
esgoto, que cai no Rio São Francisco. Ele cai no Rio São João, que,
por sua vez, cai no Rio Pará, desaguando no São Francisco, perto de
Martinho Campos.

Ninguém fala nada. O próprio Ministério Público fez um termo de
ajustamento com a Copasa, no caso de Pará de Minas, que já foi
protelado mais de dez vezes. Está com sete anos de atraso. E não
vão fazer nos próximos três anos. Estão lá gastando dinheiro com um
serviço muito malfeito. O Tribunal de Contas fica preocupado com os
pequenos Prefeitos do interior, mas não se preocupa com a Copasa.
Com a Copasa, não se pode mexer. Ela não pode ser questionada.

Em relação a essa questão do Rio São Francisco, Deputado Paulo
Guedes, todas as pessoas ligadas ao meio ambiente estão rezando
para São Pedro, pedindo-lhe que venha resolver o problema. Devem
estar fazendo aquelas romarias, procissões, pedindo a São Pedro que
mande a chuva o mais rápido possível e que ela possa resolver o
problemas das algas que apareceram lá.

Será que vão apenas transferir o problema? Ontem eu lhes disse
que iriam tirar as algas de um lugar e jogar em outro. Disseram que
elas serão jogadas no mar, e, então, estará resolvido o problema.
Será?

Acho que a Secretaria de Meio Ambiente tem de dar uma resposta à
questão do Rio São Francisco. Não podem apenas dizer que a água
está contaminada, que não pode ser utilizada, que há uma toxina que
mata peixes e não sei o que mais. Essa é a única coisa que estão
falando. Têm de justificar para o povo, principalmente para aqueles
que necessitam daquela água, o que aconteceu e por que aconteceu.
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Por que ocorreu isso? Todos sabem que é em razão do esgotamento
sanitário, cuja maior parte é da Copasa. Mas ela não se pronuncia.

Acho, então, Deputado Paulo Guedes, que está na hora de a
Assembléia se manifestar sobre isso. Não foram lá muitos Deputados
ainda porque não está dando holofotes, porque está proibido e não
passa na censura. Falar da Copasa, da Cemig, desses problemas
ambientais que afetam os órgãos de governo não dá ibope, pois a
imprensa não vai lá acompanhar, Deputados, para ver o que está
acontecendo. Se V. Exa. quiser, vamos lá, sim. Não há problema, não
é necessário imprensa. Vamos lá conversar com os ribeirinhos para
saber o que estão passando. Agora, além de não terem a água do Rio
São Francisco, também não têm água do poço artesiano, porque a
Cemig não pode ligar a energia elétrica.

As denúncias que o Deputado Paulo Guedes faz aqui são
gravíssimas. É preciso alguém do governo questionar ou até dizer se
ele está mentindo ou ainda dar uma resposta por que não ligaram os
poços artesianos daquela região tão sofrida. Acho que até o governo
fica explorando o coitado do povo na questão do voto.

Como pode um poço artesiano montado, ligado há mais de três
anos, ficar sem funcionar porque não há energia elétrica? Por que a
Cemig não pode levar energia elétrica? Sabe por que não pode,
Paulo? Porque o Tribunal de Contas e o Ministério Público não olham
as licitações da Cemig desde o Luz para Todos. Fizemos várias
denúncias aqui de que os pontos mais caros do Brasil foram os
instalados pela Cemig. Mas ninguém fala nada. Por que estão
parados?

Disseram-me agora que licitarão 49 mil propriedades, enquanto
temos mais de 150 mil já licitadas e piquetadas esperando os
recursos. Chega-nos uma informação de que o governo fez um
consórcio das três maiores empresas construtoras do nosso Estado,
que não sabiam nem o que era poste de Cemig, já que é o nome
popular. Dizem que compraram poste de cerca, porque não sabiam
como funcionava a coisa. Uma das empresas já está desativando o
que fez.

Então isso tudo paralisa. A Cemig, com essa campanha milionária
na televisão, só pode estar querendo acobertar ou está acobertando
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algo.
Quero dizer, Deputado Paulo Guedes, que não é só na sua região,

no Norte de Minas, que os poços não estão funcionando. A cidade de
Papagaios, a 130km de Belo Horizonte, está sem água.

Não ficou sem água, definitivamente, porque o Prefeito arranjou um
gerador a diesel e está usando uma bomba. A Cemig disse que seria
necessário trocar o transformador, troca esta que o Prefeito bancou,
60 dias depois, e o povo sem água. Ligaram agora, mas não
funcionou, porque a energia que chega lá é muito baixa, não é
bastante para tocar o motor, e ninguém fala nada.

A Cemig afirma que possui a melhor energia do Brasil. Deputada
Ana Maria Resende, 60% das indústrias de Papagaios funcionam com
gerador. Essa cidade fica a apenas 130km de Belo Horizonte e a
60km de Sete Lagoas. Por várias vezes, jogaram dinheiro fora
fazendo reforço de energia em Papagaios, ao invés de fazerem a
subestação, que até está sendo feita, mas com 10 anos de atraso.
Deveria ser inaugurada em outubro, mas, segundo dizem, se Deus
ajudar - Deus agora precisa ajudar a todos, até à Cemig -, a
inauguração ocorrerá no final do próximo ano. Enquanto isso, o povo
permanece sem água.

Quando o Prefeito liga o gerador, Carlão, o povo reclama, porque
seu barulho não deixa as pessoas dormirem. Por que isso acontece?
Por incompetência da Cemig. Procurei o Presidente, Dr. Djalma
Moraes, a quem avisei que faria esse pronunciamento. Ele disse que
resolveria o problema, mas não o resolveu. O Prefeito, bem como
todos da cidade, está indignado, porque falta água. Não faltou água
por mais tempo, Deputado Paulo Guedes - em uma situação tão grave
como a do Norte de Minas -, porque o Prefeito utilizou o gerador
usado em uma região que a Cemig também não consegue suprir de
energia elétrica. Ele pegou o gerador das indústrias de ardósia, que
estão um pouco paralisadas durante esses dias. A bomba foi ligada,
mas a cidade continua a enfrentar o problema da falta de água.
Haverá racionamento, porque o gerador não pode ficar ligado durante
24 horas nem fornece a energia adequada.

A Deputada Ana Maria Resende (em aparte) - Primeiramente,
gostaria de cumprimentá-lo e de dizer que realmente não se deveria
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permitir aos órgãos governamentais fazerem propaganda. Na
televisão, enxergamos uma imensidão de propagandas do Banco do
Brasil, da Caixa Econômica e de órgãos governamentais, que jogam
pelo ralo o nosso dinheiro. Essa prática, que é errada, vem de cima
para baixo. Estava vendo televisão, no Senado, quando noticiaram a
exorbitância do dinheiro que é gasto hoje em dia pela Petrobras e pelo
Banco do Brasil para fazerem suas campanhas.

Aproveito a oportunidade para comentar um assunto trazido a esta
Casa pelo Deputado Paulo Guedes, do qual tomei conhecimento pela
televisão. Deputado Antônio Júlio, concordo com muitos de seus
posicionamentos. Concordo porque acho que o que V. Exa. fala tem
muita racionalidade, mas hoje gostaria de divergir um pouco em
relação à sua fala e à do nosso colega, Deputado Paulo Guedes.

A bactéria encontrada no Rio São Francisco convive normalmente
com o ser humano e está presente em todos os rios, em todas as
lagoas, em todas as águas. Todavia, ela cresce e se multiplica de
maneira descontrolada quando ocorrem desequilíbrios. Que
desequilíbrio está havendo? Procurei o corpo técnico da Copasa para
saber como está o esgoto de Belo Horizonte. A informação que obtive,
não do Diretor Político, mas do Diretor Técnico, que ocupa um cargo
de carreira, foi a de que o esgoto de Belo Horizonte é jogado no Rio
das Velhas, Deputado, com 90% de tratamento já realizado. Essa é a
informação que obtive de engenheiros, e não de pessoas que ocupam
cargo de confiança.

Essa informação desmitifica. Se eu tivesse escutado isso de um
Presidente, Diretor, enfim, de um ocupante de cargo de confiança,
poderia até questionar. Mas em um engenheiro, pessoa que ocupa
cargo de carreira, tenho de acreditar. Assim, quero dizer que
precisamos procurar saber o que acontece de verdade, porque muitos
erros são cometidos pelos governos federal, estadual e municipal.

Deputado Antônio Júlio, concordo muitas vezes com a fala de V.
Exa. neste Plenário. O que aconteceu para haver esse desequilíbrio?
Aconteceu a falta de chuva, que fez com que o rio circulasse mais
lentamente; as matas ciliares, que devastamos; e o calor excessivo,
que fez com que houvesse essa modificação desmesurada das
bactérias no Rio São Francisco.
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Deputado, talvez o Deputado Paulo Guedes não saiba, mas não
existe uma forma de tratar as bactérias que estão nos Rios das Velhas
e São Francisco. Por lei federal, é proibido jogar qualquer produto no
rio para acabar com a bactéria. Então a única solução é São Pedro.
Estamos aguardando que São Pedro mande chuva para lavar o nosso
Rio São Francisco, a fim de se resolver o problema.

Mais que isso, ele falou sobre a cidade de Manga, que ainda não
tem o Avadam. Ora, Deputado Antônio Júlio, se não possui o Avadam,
não temos como socorrê-la nessa época. Os pescadores já estão
recebendo a cesta básica. O governo de Minas antecipou, em um
mês, o período da piracema, para que os pescadores possam receber
a cesta básica e pleitear o salário mínimo.

Agradeço a V. Exa. a oportunidade de poder dar respostas técnicas.
O senhor, melhor que ninguém, sabe que é muito fácil chegar neste
Plenário e falar de coisas das quais não temos convicção técnica, o
que não é feito por V. Exa.

Quanto aos poços tubulares, sabe quando eles são perfurados? Em
época de campanha política, a pedido e a mando de quem? De
Deputados como eu, como você e como ele. Temos de ter a
responsabilidade de fazer com que aqueles poços, além de serem
perfurados, correspondam realmente àquilo que o nosso povo tanto
espera e de que tanto precisa.

Agradeço a V. Exa. a oportunidade do aparte para esclarecer
alguma coisa sobre a situação pela qual passa o Norte de Minas, que
atormenta, mas não é, de certa maneira, de culpa exclusiva da
Copasa ou do nosso governo. Muito obrigada.

O Deputado Antônio Júlio - Muito obrigado, Deputada Ana Maria
Resende. V. Exa. confirmou o que tenho dito. V. Exa. está
manifestando-se em nome da Copasa, mas esta não se manifestou.
Acho que nós, Deputados - e me incluo entre eles -, poderíamos
formar uma equipe, sem muita pirotecnia, e ir até a Copasa, para
visitarmos o Rio das Velhas a fim de ver se realmente o que a Copasa
está falando é verdade.

Pelas informações que tive ontem, o tratamento feito no Ribeirão do
Onça, e também esse perto de Sabará, é apenas 1/3 do esgoto de
Belo Horizonte. E não é apenas o esgoto de Belo Horizonte. Pega
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também parte do esgoto de Sete Lagoas, da minha cidade, Pará de
Minas, e também de Itaúna, que não é da Copasa, mas é da
Prefeitura. Na minha cidade, Pará de Minas, é da Copasa, mas jogam
no Ribeirão São João, que joga no Rio Pará, e que deságua no Rio
São Francisco, muito perto.

Quando falamos isso, Ana Maria, jamais é para criar dificuldades
para as pessoas, mas para chamar a atenção. Infelizmente há um
comodismo da sociedade e de todos nós. Não queremos ficar apenas
dizendo que é culpa da Copasa ou de fulano. Não, queremos ir ao
local para ver em que podemos ajudar. Queremos ver o que está
acontecendo na prática.

Fui votado em uma das cidades do Norte de Minas. Fui lá, mas
voltei triste e magoado até com a classe política. Vi poucos poços
artesianos furados e caixas d’dágua sem um pingo de água há dois ou
três anos.

Em alguns lugares, não há realmente energia elétrica. Não vou falar
que não está chegando, porque até que está. O governo federal está
investindo, e o governo do Estado está fazendo estradas. O
desenvolvimento chega através do chão preto mesmo, porque não há
outro caminho. Deputada Ana Maria Resende, quanto à Copasa, V.
Exa fez um pronunciamento embasada na visita que fez à região, mas
eles não querem manifestar-se publicamente sobre a questão.

Aí, fica a nossa dúvida: por que eles não nos convidam ou por que
não podemos convidá-los? E nem precisa partir de comissão. Vejo
muita comissão permanente da Assembléia querendo mais é
pirotecnia, ou seja, indo aos lugares enquanto tiver holofote; se não
tem holofote, o assunto morre. Vamos compor um grupo de
Deputados e ir lá para ver, na prática...

A Deputada Ana Maria Resende (em aparte) - Deputado, vamos,
então, promover uma audiência pública para tratar esse assunto de
maneira racional, lógica e técnica. Convido V. Exa. e o Deputado
Paulo Guedes para, juntos, convocarmos essa audiência.

O Deputado Antônio Júlio - Mas vamos fazer essa reunião lá, para
termos conhecimento na prática.

A Deputada Ana Maria Resende (em aparte) - Pode ser lá.
O Deputado Antônio Júlio - Às vezes, as notícias não espelham a



1424

realidade, principalmente com esse marketing macro do governo, que
sempre baseia suas informações em números. Sou muito prático,
gosto de ir para ver. E se o problema não for da Copasa, vamos falar:
“O problema não é da Copasa. Trata-se de uma bactéria que está se
desenvolvendo devido à diminuição do curso da água do São
Francisco, e é preciso tomar outras providências, estudar a vazão do
rio, fazer barragens etc.” Temos de discutir esse assunto, mas o que
mais nos amedronta, Ana Maria, é que os órgãos ambientais de
Minas, incluindo a Copasa, estão fugindo do assunto.

A Deputada Ana Maria Resende (em aparte) - Concordo com a idéia
de que os órgãos ambientais estão tendo mando no nosso governo.

O Deputado Antônio Júlio - É por isso que o debate será importante,
até para vermos o que pode ser feito. Conforme disse muito bem a
senhora, falar aqui é muito fácil. Culpar fulano ou cicrano também.
Mas o que podemos fazer? Infelizmente, o parlamento perdeu um
pouco a sua vontade de trabalhar, discutir e fiscalizar. Estamos
apáticos. Culpa da própria sociedade, que também está apática. O
parlamento, o político só funciona no porrete, só se for demandado. E
não estamos sendo demandados. Nós é que criamos essa situação:
vamos demandar, vamos demandar...

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Gostaria de um aparte,
Deputado Antônio Júlio, até porque fui citado nominalmente.
Primeiramente, parabenizo V. Exa. pela coragem com que faz, junto
comigo, essa denúncia sobre o que está acontecendo no Rio São
Francisco e a falta de responsabilidade da Cemig para com suas
funções. Fui citado nominalmente por minha companheira de
bancada, Deputada Ana Maria, e gostaria de discordar de sua fala,
considerando três aspectos. O primeiro é com relação às algas. Se
elas existissem todos os anos, se fossem um problema somente do
Rio São Francisco ou do Rio das Velhas, se não fossem decorrentes
do esgoto de Belo Horizonte, que só é tratado em parte... Recebi
informações de uma das empresas que presta serviço à Copasa e
pediu para não ser identificada. Tanto o tratamento de esgoto do
Ribeirão Arrudas quanto o do Ribeirão do Onça só é feito em parte.
Deputada Ana Maria, há três tanques de tratamento de esgoto
desativados em Belo Horizonte. Eles estão prontos, mas não



1425

funcionam. O excesso de esgoto que chega ali e não é processado
passa para o outro lado - há uma espécie de ladrão -, sem tratamento.
Essa é a realidade, e é fácil ser comprovada. Ela só existe no Rio das
Velhas e no Rio São Francisco, da Barra do Guacuí para baixo, na foz
do Rio das Velhas, Deputado Antônio Júlio. Na cidade de Pirapora, a
10km acima da Barra do Guacuí, a água está normal. É possível
beber, pescar e banhar-se. Mas, do Guacuí para baixo, não.

Se o problema fosse generalizado, ou seja, em todos os rios... No
Rio Carinhanha, a água está limpa, não há problema algum lá. E
também não há problema com algas no Rio Jequitinhonha.

O problema está no Rio das Velhas e no Rio São Francisco, em
decorrência de a Copasa não tratar o esgoto. Deputada Ana Maria
Resende, quero discordar de V. Exa. no que diz respeito aos poços
artesianos. V. Exa. participou da audiência pública realizada em
Montes Claros, ocasião em que estiveram presentes a construtora
Odebrecht, os representantes da Cemig e de Furnas. Como resultado,
elaborou-se um documento estabelecendo que, em 30 dias, seria
priorizada a eletrificação dos poços artesianos, mas nenhum deles foi
eletrificado, e já se passaram seis meses. É triste ver isso. Os poços
de que estou falando não têm nada a ver com questão eleitoreira,
conforme a senhora disse, que é de praxe e de costume acontecer,
inclusive citando o próprio nome. Pelo que sei, os poços artesianos
foram feitos pelo DNOCS e pela Codevasf e são de comunidades
rurais, de centenas e milhares de famílias da região, que já têm postos
perfurados e equipados com bomba. Aliás, posso provar o que estou
dizendo aqui. Existe 1 poço artesiano equipado em São João das
Missões; 8 em Manga; 18 em São Francisco; 10 em Itacambira; em
Brasília de Minas; em Luislândia; em Pintópolis; em Francisco Sá; em
Janaúba; em Porteirinha; enfim, na região inteira. Temos a relação de
todos os poços equipados, a maioria, há 3 anos. Na próxima terça-
feira, vou trazê-la para os senhores. E a Cemig não liga a energia.

Deputado Antônio Júlio, viver sem energia é ruim, mas as pessoas
ainda conseguem, pois improvisam um candeeiro, uma vela. No
entanto viver sem água é difícil, triste. As pessoas da região estão
comendo o pão que o diabo amassou para pegar água. E elas o
fazem até com a cabeça ou montadas em jegues e carroças, pois não
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têm água encanada em casa, na comunidade, apesar de o poço estar
pronto e de saber que essa energia não é ligada por puro capricho da
Cemig. Dessa forma, gostaria de parabenizá-lo pela coragem e pela
postura. Estaremos firmes aqui, cobrando das autoridades mais
empenho para resolver essas questões.

O Deputado Antônio Júlio - Obrigado, Deputado Paulo Guedes.
Gostaria de fazer uma proposta para a Deputada Ana Maria Resende,
para que possamos criar, aqui, um grupo de Deputados, não só com
os Deputados do Norte, mas também com os Deputados do Triângulo
Mineiro, do Leste, como o Deputado José Henrique, e eu, do Oeste,
para que tenhamos uma visão diferente daquela que os senhores já
estão acostumados a ver. Muitas vezes, acostumamo-nos até com as
dificuldades, o que é muito normal no ser humano.

Então, proponho irmos até lá para levantar essa questão da Cemig,
que é grave. Esse assunto está virando um problema seriíssimo, que
começa com as licitações e vai até as mudanças das empresas que
estão prestando serviço à Cemig. Tenho denúncias gravíssimas de
empresas que são desabilitadas num primeiro momento, para depois
serem habilitadas e ganharem a concorrência sem que as outras
empresas tenham oportunidade de pelo menos manifestar-se. Tudo
isso precisa ser levado à Justiça, mas, se o processo for claro e
transparente, não há necessidade disso. Além do mais, o nosso
Tribunal de Contas não age diante de denúncias. Eu mesmo levei a
denúncia de uma licitação e pedi-lhes que fizessem uma avaliação
sobre ela, para saber se estava correta, mas isso eles não fazem.
Entretanto, se for um coitado de um Prefeito lá do Norte de Minas, de
cidadezinha de 3 mil habitantes, aí, sim, eles mandam dois, três,
quatro, cinco auditores para fazer um processo licitatório de R$100,00,
R$200,00 ou R$100.000,00. Nesse caso, sim, há pessoas para fazer
isso. No caso da Cemig, não, pois não se pode mexer na Companhia,
que tem a melhor energia do Brasil, oito vezes consecutiva no índice
Dow Jones. O povo não quer nem saber o que é isso. O que o povo
quer saber é se há energia elétrica.

A Cemig não consegue colocar energia elétrica nos postes para
atender nem as famílias. Quando chega a tarde, ao invés de dar
130V, cai para 80V. Não se pode tocar uma bomba, os
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eletrodomésticos ficam com defeito; e, agora, a cidade só não ficou
sem água porque o Prefeito teve a iniciativa de pegar um gerador de
sua propriedade na serra e o levou para a cidade. Mas a população
está reclamando porque o gerador faz muito barulho e ninguém
consegue dormir. Uma confusão!

Faço essa proposta, Deputada Ana Maria Resende. Formar um
grupo de seis Deputados que queiram não apenas ficar criticando,
mas ir lá e constatar o que realmente está acontecendo. Quem sabe
mudamos nosso posicionamento? Tenho certeza de que não mudará.
Podemos começar por aqui, vendo se a Copasa realmente está
informando a verdade. Se a senhora for lá na Copasa e perguntar do
esgoto de Pará de Minas, vão dizer que está sendo tratado, mas isso
não é verdade.

A Deputada Ana Maria Resende (em aparte) - Gostaria de propor a
esse grupo que fizéssemos, a partir de terça-feira, uma reunião. Até
porque a pessoa que procurei é uma prima, engenheira da Copasa.
Sabemos que nosso governo municipal é um sócio da Copasa e que o
trabalho de coleta e tratamento de esgoto da Copasa e de Belo
Horizonte é feito praticamente pela administração municipal. Portanto,
precisamos nos reunir com a Prefeitura de Belo Horizonte para saber
se a engenheira está falando a verdade ou se está mentindo. A
Copasa faz um trabalho em parceria com o governo municipal de Belo
Horizonte. Penso que deveríamos ir lá, saber a verdade e procurar
conhecer.

E quero pedir a Deus que, até terça-feira, haja chuvido o bastante
para lavar o Rio São Francisco, e que não encontremos mais a
cianobactéria. Mas, se ainda tivermos oportunidade de vê-la, convido
o senhor e outros Deputados que desejem, com técnicos da Copasa,
para ir lá, a fim de analisar e tomar conhecimento. E aqui, neste
Plenário, como o senhor faz, só falarmos o que proceder
tecnicamente.

Falando em poço artesiano, pessoalmente eu nunca furei um em
época de campanha política. Outras pessoas o fizeram, doaram
canos, mas eu não.

Queria agradecer a oportunidade e confirmar que, na terça-feira, se
o senhor tiver oportunidade, estaremos juntos apurando esse assunto
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da Copasa.
O Deputado Antônio Júlio - Obrigado. Espero poder acompanhá-la

como nossa líder nesse projeto. Vamos com o Deputado Paulo
Guedes e outros à Copasa, e não para ouvir técnicos nem saber de
estatísticas, porque não acredito nesses dados estatísticos de
governo. Não é só do governo atual, mas de nenhum. Isso desde
quando uma cidade, onde sou votado, recebeu um prêmio da Unicef
como a de melhor qualidade de educação do Brasil. Quase caí de
costas, porque era a pior educação que já havia visto. Ela ganhou
porque preencheu bem os questionários. Não vou dizer o nome em
respeito à cidade, mas a própria população ficou indignada. Recebeu
o prêmio porque foram apresentados números falsos ou manipulados,
e o prêmio foi dado àquela cidade pequena.

Deputada Ana Maria, precisamos ir lá ver o que está acontecendo
nessa obra, se o problema é o esgoto da Copasa, ou não. O que vai
acontecer posteriormente? Não podemos ficar só pedindo a Deus e a
São Pedro. Podemos até fazer uma procissão e pedir para a água vir
mais rápido, porque estamos precisando dela, e não só no São
Francisco mas em toda a Minas Gerais. Não acredito nos dados
fornecidos pelos órgãos de governo, em nenhum deles. Por isso me
ponho à disposição e participo de reuniões. Quero saber e discutir,
não quero que me dêem uma informação que terei de aceitar. E, se
estivermos errados, vamos reconhecer. É igual a esse negócio da
Cemig. Vamos lá constatar!

Se a Cemig tiver certeza, ou mesmo achar que estou equivocado,
que venha desmentir-me; que venha dizer se não fui lá na semana
passada, se não venho avisando há tempos, se não estive lá há dois
anos. Então, acho que é esse o posicionamento e que V. Exa. poderia
comandar esse projeto: convidaríamos Deputados de regiões
diferentes para vermos o que está acontecendo com o nosso tão
querido Rio São Francisco.

Obrigado, Presidente, pela paciência. Acho que tivemos hoje uma
tarde histórica na Assembléia Legislativa, algo que não tínhamos há
muito tempo: um pequeno debate, que espero transformar-se em
grande, até porque essa sempre foi a característica do Parlamento
mineiro.
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* - Sem revisão do orador.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
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 66ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/10/2007

Presidência do Deputado Doutor Viana
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.116/2007; discursos dos
Deputados Antônio Júlio e Carlos Pimenta e da Deputada Ana Maria
Resende; votação do Substitutivo nº 1; aprovação - Votação, em 1º
turno, do Projeto de Lei nº 1.446/2007; aprovação; declarações de
voto - Discussão, em 1º turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 16/2007; questões de ordem - Encerramento.

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 Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz -
Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta -
Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra -
Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo -
Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gustavo
Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - 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 - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães -
Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz
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- Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Miranda - Wander
Borges - Weliton Prado - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h7min, 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 Ronaldo Magalhães, 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 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

1.116/2007, da Deputada Ana Maria Resende, que estabelece normas
para o uso alternativo do solo da mata seca. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Meio
Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº
1, que apresenta. Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, estamos para votar, em 1° turno, o Proje to de Lei n°
1.116/2007, da Deputada Ana Maria Resende, que estabelece normas
para o uso alternativo do solo da mata seca. Estou aqui há vários
anos, mas tenho dificuldades para entender o significado de mata
seca, principalmente no que se refere ao meio ambiente e aos
ambientalistas.

Temos acompanhado e sabemos, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e
Srs. Deputados, que está havendo um equívoco na utilização das
áreas de preservação do Norte de Minas e do Jequitinhonha. A nossa
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legislação está um pouco equivocada: primeiro, exige que todos
tenham reserva legal, indiferentemente da reserva ambiental. Mas
essa lei não é respeitada em áreas altamente valorizadas. Como dizia
o nosso amigo, Deputado Hely Tarqüínio, a nossa legislação é
capitalista, é feita apenas para atender aos interesses do capital.

Na região do Triângulo, Deputado Hely Tarqüínio, os produtores,
aqueles que estão investindo em cana-de-açúcar, terras altamente
valorizadas, não precisam ter reserva legal lá, onde fazem seus
investimentos, porque vão ao Norte de Minas e ao Jequitinhonha,
compram terrenos com valores baixos e fazem a compensação.

A questão da mata seca é um pouco complexa. Alguns dizem que
faz parte da mata atlântica. Essa discussão é complicada. Muda-se
sempre a regra do jogo no meio do caminho. A questão do meio
ambiente precisa ser bem avaliada nesta Assembléia.

Hoje, na pauta, há também um projeto do Deputado Carlos Pimenta,
cuja discussão faremos em momento oportuno, que dispõe sobre
incentivo à adoção de política de controle ambiental. Infelizmente, a lei
delegada foi um equívoco da Assembléia Legislativa, pois está sendo
utilizada com excessos. Se a utilizassem obedecendo aos parâmetros,
principalmente no que diz respeito ao meio ambiente, e com certa
normalidade, seria bastante razoável, mas estão abusando.

Há um decreto que todos nós questionamos. A Semad deu a mão à
palmatória, alegando que o projeto está totalmente equivocado, não
parcialmente. Tenho cobrado do Líder do Governo nesta Casa a
suspensão desse decreto, para discutirmos um outro projeto, tendo
em vista transformar em lei o que consta no decreto.

Deputada Ana Maria, isso tem-me chamado a atenção, bem como a
atitude de certos órgãos do governo. Na última quinta-feira, tivemos
uma reunião informal, patrocinada pelo Deputado Domingos Sávio,
com o setor leiteiro do Estado, Silemg, Ocemg e Faemg. Fizeram um
documento bastante claro. Infelizmente, a imprensa teve acesso a
esse documento, mas foi impedida de publicá-lo, pois agride um
pouco a sistemática do governo. Sempre denunciei o que nele está
escrito. Hoje, quem quer investir em Minas pensa 500 mil vezes,
porque o nosso sistema tributário muda de um dia para o outro. Faz-
se um planejamento, e, no meio do caminho, muda-se a regra do jogo.
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Por quê? Porque fomos omissos no que se refere à aprovação da
legislação. Iremos aprovar o Projeto de Lei nº 1.585, mas tudo o que
ele diz é para ser regulamentado. Diz-se: “Será reduzido em até 12%”,
ao invés de ser incisivo: “Será reduzido a 12%”. Deixa-se a questão
para o regulamento, que muda a regra do jogo.

É um grande passo continuarmos a discussão desse projeto da
Deputada Ana Maria, mas a regra não pode ser mudada no meio do
jogo. Tenho dito isso e aproveitarei a oportunidade para ler um trecho,
do qual sempre falei, discuti nas Comissões e neste Plenário. Quem
conhece o sistema da Secretaria de Fazenda não investe em Minas
Gerais. O Estado faz propaganda de que está repleto de
investimentos, o que não é verdade. Hoje, há expansão dos
investimentos, mas praticamente não há novos investimentos, a não
ser os que foram noticiados pelo governo, ontem, em relação ao
plantio de cana-de-açúcar para a produção de álcool e de açúcar.
Vieram para Minas Gerais, porque tinham de vir mesmo. Eles têm de
plantar onde há boas terras e boa produtividade.

O documento diz: “Nossa preocupação não se dá apenas no campo
da mudança repentina das regras tributárias, por si só motivadoras da
nossa decepção e indignação. Reduzida a nossa capacidade de
competir, menor será o preço do leite pago ao produtor e menor o
investimento da indústria. Portanto, menor também será a geração de
emprego e renda no Estado de Minas Gerais”. Aí vem o que é mais
duro: “As empresas que aqui investiram sentem-se traídas e
manifestam veementemente sua irresignação quanto à mudança das
regras e, por conseqüência, seu arrependimento pela decisão de aqui
terem investido”.

Deputado Luiz Humberto Carneiro, sempre digo, em meus
pronunciamentos, o que está escrito aqui. Essas empresas, altamente
representativas do setor de produção de leite no Estado, sentem-se
traídas, não digo pelo Governador. Tenho cobrado da Liderança do
governo para que o Governador Aécio Neves - não o Vice-Governador
- tome conhecimento desse documento aqui distribuído e verifique o
que está acontecendo. Quando dizem que se sentem traídas e
arrependidas por terem investido em Minas Gerais, é o mesmo que
dizer que acreditaram no Governador Aécio Neves e que foram
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traídas por ele. Sei que a lógica do Governador não é essa. É isso o
que tenho questionado. Temos dois governos: a Secretaria de
Fazenda e o Governador Aécio Neves. No momento de pagar a conta,
quem paga é o Governador. Essas informações não têm chegado a
ele, até porque ele tem outras ocupações, entendo isso. Percebo que
as pessoas que o rodeiam não querem levar esse problema para ele.
Tenho certeza absoluta, pelo pouco que conheço o Governador, que
isso o magoará. Ele ficará indignado com essas declarações.
Chamará o pessoal da Ocemg, da Silemg, da Faemg para que
expliquem o que está acontecendo. Isso não são falas, não são
palavras ditas ao ar e que, às vezes, o vento leva. É um documento
escrito. Penso que isso merece uma reflexão de todos nós na
tramitação do projeto que está aí.

Sr. Presidente, entre essas preocupações, chega hoje um pedido de
urgência para aprovar esse projeto bastante questionado por todos.
Então, exponho essa questão para que os Deputados reflitam a fim de
verificar o que podemos fazer para proteger o nosso Governador. Isso
não aumenta nenhum tostão na arrecadação, só cria problema para o
Estado. O projeto de lei da Deputada Ana Maria tem de ser votado
hoje, em 1º turno, e precisamos continuar discutindo, até aproveitando
o projeto do Deputado Carlos Pimenta, que também está na pauta e
poderia dar uma instrumentação legal, clara, à questão ambiental,
pois ela também, em Minas Gerais, virou brincadeira. Brincadeira de
mau gosto do IEF, do Copam, da Feam, da Semad, que estão
inventando regras e, o que é pior, legislando em nome do Parlamento.
É preciso haver uma reação. É o que espero de todos os nossos
colegas Deputados.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas. Quero, neste momento, ao cumprimentar a Deputada Ana
Maria, fazer um apelo para vencermos esse projeto em 1º turno, mas
alertando para fazermos também uma ampla discussão desse projeto,
que trata das questões da mata seca, por meio de uma audiência
pública.

Na semana passada, debatemos, por mais de uma hora, essa
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questão da mata seca e dizíamos das dificuldades que a região do
Norte de Minas enfrenta. Mas no fundo, no fundo mesmo, esse
projeto, Ana Maria, não deveria nem existir. Se as coisas fossem
levadas a sério, se tivéssemos na Secretaria de Meio Ambiente
pessoas que analisassem a lei ao pé da letra e não inventassem
moda como estão inventando, como inventaram na questão da mata
seca, o projeto não precisaria existir. Acontece que Minas tem uma
legislação, e ela serve para todo o Estado, mas não serve para o
Norte de Minas. Vejam bem: a lei é uma só, mas ela não serve para o
Norte de Minas.

Estamos, há mais de um ano, lutando, batalhando, desde que
apresentaram as deliberações normativas estabelecendo que as
áreas de preservação do Norte de Minas, onde existe a mata seca,
estavam em torno de 80%, com base em uma lei federal. Só que a lei
federal não apresentava uma substância, um conteúdo provando que
a mata seca faz parte da mata atlântica. A verdade é essa. Fizeram
um imbróglio. E, há um ano, praticamente estamos com a economia
norte-mineira parada. A nossa economia sustenta-se na agropecuária.
Temos terras disponíveis e uma população vocacionada para a
agricultura, detentora de terras legalmente constituídas. Na nossa
região do Norte de Minas, temos 57% da nossa região constituída de
áreas de matas remanescentes de cerrado, enquanto, no Triângulo
Mineiro, não chegam a 7%, e, no Sul de Minas, não chegam a 10%.
Inventaram toda essa confusão com as deliberações normativas.
Apresentamos emendas jogando-as por terra. Restituímos ao Poder
Legislativo a prerrogativa de estabelecer legislação, de legislar, de
apresentar leis e fazê-las cumprir. E, apesar de tudo isso, das
audiências com o Vice-Governador, com o Governador do Estado,
com o Secretário José Carlos, com o Secretário Gilman, até agora a
situação não se resolveu. Falaram em reduzir a referida área para
40% ou 30%, mas, na verdade, ninguém hoje consegue plantar na
região Norte de Minas.

Portanto, se vencermos neste projeto, em 1º turno - e já existe um
consenso da Casa a respeito disso -, queria dizer que, muito mais que
a nossa participação, que a participação da Bancada do Norte de
Minas - e aqui vejo os Deputados Luiz Tadeu Leite, Ana Maria
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Resende, Arlen Santiago, Ruy Muniz, Gil Pereira, Paulo Guedes -, o
que prevaleceu, o que sobressaiu foi uma atitude tomada pela classe
ruralista da nossa região, aquelas pessoas que trabalham, lutam,
tendo a terra como sua fonte de renda. Dentre várias pessoas,
destaco a presença sempre marcante do Alexandre Viana, que
promoveu várias audiências, do Julinho Pereira e outras pessoas que
foram muito firmes, convocando nossa Bancada, o nosso trabalho,
para que apresentássemos uma reação a essa ação nefasta contra a
região do Norte de Minas.

A nossa Bancada hoje comemora uma vitória muito grande ao
apresentar este projeto, mas queremos, no intervalo do 1º para o 2º
turno, propor uma ampla audiência pública em nossa região. Vamos
esforçar-nos para realizá-la no princípio do mês de novembro, quando
teremos, seguramente, a participação de todos os sindicatos rurais
norte-mineiros, mais de 2 mil proprietários rurais que se encontram
impedidos de trabalhar. Essa audiência poderá acontecer no princípio
de novembro. O projeto saindo daqui, hoje, em 1º turno, amanhã
mesmo procuraremos a comissão de mérito, que é a Comissão de
Agropecuária, propondo a realização dessa audiência pública. Isso
poderia acontecer no dia 22, data em que faremos a grande audiência
pública de Montes Claros para discutir o biodiesel. Como a Comissão
lá estará no dia 22, não haveria a necessidade de ela se deslocar
duas vezes no mesmo mês, e poderíamos, nessa mesma audiência
pública, discutir o biocombustível, o biodiesel e a mata seca,
preparando-nos para o embate do 2º turno. Desnecessário dizer da
importância de votarmos esse projeto neste ano, para que se torne lei
e seja aplicado a partir do ano que vem.

Presidente, fico feliz com a oportunidade de votarmos essa matéria
após um ano de trabalho e luta, de reuniões, sofrimentos e cobranças.
Fica, portanto, proposta a grande audiência pública para o dia 22 de
novembro. Resta-nos agora votar o projeto ainda neste ano, para que
entre em vigor no próximo ano.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, a
Deputada Ana Maria Resende.

A Deputada Ana Maria Resende - Solicito a esta Casa que, por
enquanto, não coloque em votação o Projeto de Lei nº 6, visto que ele
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proporciona a outras regiões a possibilidade de preservação das
matas já devastadas na região do Norte de Minas. Com essa situação
da mata seca, as terras do Norte de Minas serão muito valorizadas,
chegando a R$500,00 o hectare. Se votarmos o Projeto de Lei nº 6
agora, nossos produtores ficarão descapitalizados, venderão suas
propriedades a produtores do Triângulo e do Sul de Minas a R$500,00
o hectare. Gostaria, então, que esta Casa não votasse o Projeto de
Lei nº 6, possibilitando a outras regiões fazerem reservas florestais.
Devemos resolver a questão da mata seca para termos a
oportunidade de recuperar o valor das nossas terras e, assim,
possibilitarmos a preservação no Norte de Minas e em outras regiões.
Era apenas isso, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência informa à Deputada Ana Maria
Resende que o Projeto de Lei nº 6/2007 não está na pauta desta
reunião. 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 1.116/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Meio
Ambiente.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.446/2007, do
Governador do Estado, que revoga o art. 22 da Lei nº 14.699, de
6/8/2003, que dispõe sobre formas de extinção e garantias do crédito
tributário. 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.

Declarações de Voto
O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, esse projeto

importantíssimo que acabamos de aprovar revoga o art. 22 da Lei nº
14.699. Na verdade, o art. 22 tratava da exigência do depósito prévio
para interposição de recurso junto ao Conselho de Contribuintes do
Estado de Minas Gerais. Ou seja, para recorrer, a pessoa tinha que
fazer o depósito prévio do valor da multa. Esse projeto, de origem do
próprio governo, revoga esse artigo, ou seja, qualquer pessoa poderá
recorrer administrativamente junto aos canais competentes do Estado
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sem que seja necessário fazer o depósito prévio. Esta Casa está de
parabéns, bem como o governo por encaminhar para cá esse projeto.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, caro
Lafayette, discutimos esse projeto várias vezes e fico feliz quando o
governo reconhece seus equívocos. Quando aprovamos essa
emenda, insisti muito em um aspecto, porque o que o governo estava
querendo fazer consistia num dos maiores absurdos em termos de
norma jurídica e tributária do Estado de Minas Gerais. Deputado
Neider Moreira, para se fazer um recurso na Secretaria de Fazenda,
exigia-se um depósito prévio. Criamos muitas dificuldades, discutimos,
falamos, mas só conseguimos avançar quanto ao aumento dos
valores das multas que poderiam ser passíveis do depósito prévio.
Queriam que para qualquer recurso feito na área administrativa fosse
efetuado, previamente, um depósito financeiro.

Com a Adin, o governo perdeu, criou-se uma dificuldade para ele. E
cansei de falar aqui, como estou falando relativamente a alguns
artigos deste projeto que votaremos, infelizmente, em regime de
urgência. Vocês verão o que acontecerá. Já começam as
manifestações de algumas entidades, porque fazem correndo e não
analisam as conseqüências.

Então fico feliz agora. Questionei, falei e discursei a respeito, talvez
para o ar ou para o tempo, já que poucos prestaram atenção, e não
houve nenhuma repercussão. Meu posicionamento, entretanto, foi
claro, muito claro: era um dos maiores absurdos, aliás, mais um
cometido pelo sistema tributário e de fiscalização do Estado, que só
cria burocracia e dificuldades para a pessoa exercer seu direito de
entrar com recurso ou questionar as ações fiscalizadoras do Estado,
que são legítimas. É preciso fiscalizar, mas também é necessário dar
direito ao contribuinte - agora chamado sujeito passivo - de exercer
seu direito de recurso.

O Governador, então, reconheceu o equívoco inserido no art. 22 da
Lei nº 14.699, lei essa que já modificamos várias e várias vezes, em
razão dos equívocos que levantei na época da votação. Ficamos
felizes de poder votar e ver que a Secretaria de Fazenda reconhece o
equívoco cometido na referida lei, que votamos aqui, em 2003. Por
isso nosso voto é favorável ao projeto de lei.
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O Sr. Presidente - Discussão, em 1º turno, da Proposta de Emenda
à Constituição nº 16/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e outros,
que altera o “caput” do art. 84 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado, que dispõe sobre o
tombamento para fins de conservação e declara monumento natural a
Serra da Moeda. A Comissão Especial opina pela aprovação da
proposta.

Questões de Ordem
O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, como V. Exa. pode

verificar, de plano, há inexistência de quórum para a discussão deste
projeto, por isso lhe solicito o encerramento da reunião.

O Deputado Lafayette de Andrada - Estamos aqui votando uma
emenda à Constituição, e claramente não há...

O Sr. Presidente - Mas não estamos votando, Deputado, estamos na
fase de discussão da proposta.

O Deputado Lafayette de Andrada - Não havendo quórum para a
votação, o senhor acha que devemos prosseguir na discussão?

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões
extraordinárias de amanhã, dia 24, 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 67ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/10/2007

Presidência do Deputado Doutor Viana
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Discussão, em 1º turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 16/2007; discurso do Deputado Antônio
Júlio; encerramento da discussão; inexistência de quórum especial
para votação de proposta de emenda à Constituição - Discussão, em
turno único, do Projeto de Lei nº 1.530/2007; aprovação com a
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Emenda nº 1 - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº
1.555/2007; aprovação com a Emenda nº 1 - Questão de ordem -
Encerramento.

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 Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz -
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 - Fahim Sawan - Getúlio
Neiva - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio
Franco - Irani Barbosa - 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
- Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - 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 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 Wander Borges, 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
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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 os Projetos de Lei nºs 1.116 e 1.446/2007, apreciados na
reunião extraordinária realizada ontem, à noite.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 1º turno, da Proposta de Emenda

à Constituição nº 16/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e outros,
que altera o “caput” do art. 84 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado. A Comissão Especial opina
pela aprovação da proposta. Em discussão, a proposta. Com a
palavra, para discutir, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, estamos discutindo a Proposta de Emenda à Constituição
nº 16/2007, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e outros.
Essa emenda precisava ter sido votada há mais tempo, porque trata
da conservação de alguns monumentos como os Picos do Itabirito, do
Ibituruna, do Itambé, as Serras do Caraça, da Piedade, do Ibitipoca,
da Moeda, do Cabral e os Planaltos de Poços de Caldas e de São
Luís. Esta é uma discussão antiga nesta Casa. No meio do Governo
do Aécio Neves, conseguimos emplacar a única CPI havida em seu
governo por pressão nossa. Tentamos, por mais de um ano e meio,
instalar aquela CPI. No dia de sua instalação, havia mais quórum que
agora no Plenário, tal a pressão do setor de mineração do Estado de
Minas Gerais, exercida pela Vale do Rio Doce e pela MBR,
patrocinada pela equipe do Governador Aécio Neves, que não
queriam a instalação da CPI. Fizemos várias denúncias, inclusive
sobre esses monumentos que agora querem ser declarados como
naturais. Mas continuam acabando com tudo.

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, fizemos pronunciamentos em plena
ditadura militar, se não me engano, em 1967, quando a Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais também instalou uma CPI
sobre o mesmo assunto, denunciando os mesmos descalabros que
essas mineradoras estão fazendo no Brasil, especialmente em nosso
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Estado. Espero que essa proposta de emenda à Constituição,
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, não fique apenas na votação em 1º
turno para agradá-lo. Procedem à votação em 1º turno e, no 2º turno,
vão ouvir o governo, os assessores do governo na Assembléia, não-
sei-quem. Tenho certeza de que esse projeto terá dificuldade de
tramitar. Espero que não, porque é importante para a economia e para
manter a beleza natural de Minas Gerais, que está acabando. A troco
de quê? Apenas para dizer que Minas Gerais é o grande Estado
exportador. Estamos exportando nossas riquezas, vendo nossos
recursos minerais indo embora a preço de nada, com uma fantástica
sonegação fiscal por parte das grandes empresas. Ficamos calados
diante disso e não tomamos nenhuma providência.

Hoje está indo o minério, que não dá duas safras; o minério só dá
uma safra.

Nessa semana, Cecília Ferramenta, recebemos uma informação que
precisa ser confirmada pela comissão. Eu não faria isso
pessoalmente; quero que uma comissão verifique. A MBR, que tanto
combatemos, na Mina Capão Xavier, não cumpriu nem um item, com
relação à questão do meio ambiente, com a população vizinha à
mineração. Há hoje uma indignação muito grande. Quando foi para
discutir a liberação, nós - eu o Deputado Adalclever Lopes - entramos
com uma ação no Ministério Público e conseguimos suspender o
licenciamento por mais ou menos 90 dias. Depois derrubaram aqui e
foi para o Supremo. Lá, sim, teve a força política do governo do
Estado e está engavetada na mão de um Ministro que até hoje não
julgou o mérito. O mérito é favorável à não-exploração na Mina Capão
Xavier, que trará grandes problemas ao abastecimento de água de
Belo Horizonte, e foi o que nós denunciamos naquele período. Mas,
infelizmente, como disse o nosso amigo Deputado Hely Tarqüínio,
fazemos legislação para atender ao capitalismo selvagem. Toda
legislação nossa é para atender ao capitalismo.

Deputado Dalmo, espero que essa proposta de emenda à
Constituição vingue. Espero que, depois, não venham ordens externas
dizer que não se pode aprovar essa emenda à Constituição. Ela é
importante, sim. Estamos preservando não só parte da beleza natural
desses picos ou dessas serras, mas também parte do minério de
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Minas Gerais, que tem sido levado embora a qualquer preço e de
todas as formas. Deputado Getúlio Neiva, denunciamos aqui que, na
época, a MBR fez uma estrada que, em épocas normais, levaria pelo
menos quatro meses, já que há muitos recursos e muitas condições.
Fizeram uma obra lá em 40 dias. Nossas denúncias na CPI foram
abafadas, até por forças de dentro da Assembléia, que não nos
deixaram falar; a imprensa não deixava divulgar. Hoje, felizmente,
algumas das pessoas que, segundo apuramos, facilitaram o
licenciamento sem cumprir as normas legais, apenas para atender ao
capitalismo, estão sendo processadas. Fui intimado a depor contra
uma pessoa ligada ao IEF, que denunciamos aqui na época. A
licença, para a Mina Capão Xavier foi dada por um rapaz lá de
Barbacena. Precisamos começar a reagir a certas coisas. Ou
exercemos nosso papel ou vamos fingir que não existe o parlamento.
Tenho falado que o parlamento, em todos os níveis - Congresso
Nacional, Assembléias Legislativas e Câmaras Municipais -, pode até
ser fechado; não conforme a ditadura gostaria e quer, mas
poderíamos vir aqui uma vez por mês. Faríamos uma legislação,
dispensaríamos todos os nossos assessores. Nossos funcionários
ficariam em disponibilidade em casa. Não precisariam gastar energia
elétrica, não precisariam de computador, não precisariam gastar nada.
Viríamos aqui dia 5, faríamos o que o governo mandou,
homologaríamos todos os atos que dependem do aval do Poder
Legislativo sem nenhuma discussão, voltando à lógica do Governador
Hélio Garcia: base de governo não discute, vota. Ficaria muito mais
barato, e não seríamos questionados como temos sido. Até porque,
Ana Maria Resende, aqui na Assembléia, relativamente à nossa
televisão - aproveito que está ao vivo, deve estar, espero que esteja -,
há edição de reprises. Se você falar mal do governo ou alguma coisa
que incomodou aquela elite que fica rodeando o Governador, que não
deixa as informações chegarem até ele, também tem edição. Estou
fazendo uma denúncia e uma constatação.

Estamos vivendo com a censura na nossa própria televisão. Estou
fazendo uma denúncia e uma constatação: temos hoje censura na
nossa televisão, e isso não podemos aceitar. A Assembléia tem que
reagir. Infelizmente, começarei a monitorar as minhas falas, porque
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não permitirei que sejam cortadas para serem editadas na televisão.
E isso não é culpa dos jornalistas que cobrem a TV Assembléia ou

dos funcionários que fazem as suas gravações. É o mesmo caso que
acontece com o jornal “Estado de Minas” e com os jornais que aqui
vêm fazer cobertura a respeito de alguma notícia. As meninas ficam
apavoradas. Sempre digo: darei entrevista, mas não passará pela
censura. Às vezes, a entrevista serve apenas para dar informações
para alguém do governo. Não é dessa forma que vamos construir uma
sociedade; não é dessa forma que melhoraremos a situação do nosso
Estado de Minas Gerais. Ficamos felizes quando vemos algumas
atitudes, algumas ações do Governador Aécio Neves dando certo.
Temos que reconhecer o que está dando certo. Hoje, por exemplo, ele
noticiou - talvez até para encobrir a questão dos 98 mil designados
que nomeará, mas acho que não irá - que tem condições de fazer o
pagamento do décimo-terceiro junto com o pagamento de novembro.
Isso é fruto de uma administração bem-feita: reservou-se o recurso
para cumprir uma obrigação, algo que o Estado não fazia por
incompetência dos administradores, porque dinheiro existia.

Falo que Minas não tem déficit zero, apenas mudou o seu contador.
Na época do Governador Itamar Franco, o Estado ficava mais
preocupado em pagar a dívida com o governo federal, mas divulgava-
se o déficit. Só que, no governo atual, não se noticia déficit do não-
pagamento, da rolagem da nossa dívida. Essa é uma questão de
“marketing”, de contador e que está sendo bem articulada. Mesmo
assim, temos de reconhecer que há competência administrativa, que
há uma organização financeira no Estado de Minas Gerais. Isso há,
mas há também “marketing”, porque déficit zero não existe: a dívida,
que era de R$28.000.000.000,00, já está em R$54.000.000.000,00,
sem contar os novos empréstimos que se estão avizinhando para o
nosso Estado. Mas entendo que devem ter mesmo, porque o governo
precisa de recursos para estimular o próprio desenvolvimento.

A questão minerária no nosso Estado precisa ser revista o mais
urgentemente possível. Alguém terá que tomar essa decisão. Gostaria
muito que o Lula, Deputada Elisa Costa, uma hora se sentasse...
Aliás, o Presidente Lula tem um projeto político um pouco diferente,
mas que está fazendo bem ao Brasil. É diferente em algumas
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questões administrativas e, em alguns pontos, vem sendo
questionado. Mas tem feito um trabalho externo, internacional, que é
importante para o Brasil. Lembro que, quando adquiriu uma nova
aeronave, várias pessoas questionaram o Lula, mas eu vim aqui
defendê-lo. É uma hipocrisia danada querer que o nosso Presidente
não tenha “status” de Presidente do Brasil. Tem, sim, que ter estrutura
mesmo, um bom avião e viajar como está viajando. Acho que, assim,
está levando o nome do Brasil a outros países que desconheciam a
realidade brasileira.

Nessa semana, vimos que a China não reconhece o Brasil como
parceiro. Digo China, mas me refiro à sua população, e não aos
grupos econômicos chineses. Então, o Lula tem feito isso muito bem.
Gostaria, Deputado Getúlio, que ele pudesse rever a questão das
nossas exportações, das nossas riquezas. A China está parando de
produzir minério porque prefere comprá-lo do Brasil. O seu passivo
ambiental é impagável, é irrecuperável, não há como recuperá-lo.
Então, estão levando o nosso minério e, daqui a 15, 20 anos,
atingiremos alguns níveis de que poderemos nos arrepender. O Japão
está comprando e estocando o nosso minério no mar, porque sabem
que minério não dá duas safras.

Agora, quero dirigir-me ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, para falar
sobre essa proposta de emenda à Constituição.

Dalmo, espero que V. Exa. lute, como primeiro signatário desse
projeto, e que ele, realmente, não seja votado somente em 1º turno,
para enganar todos os Deputados. Que não venha aqui a força
externa do governo, do setor minerário, das grandes empresas, que,
infelizmente,  hoje são uma só - a Vale do Rio Doce, que dominou
tudo -, para impedir a tramitação e a aprovação dessa emenda à
Constituição, Deputado Gilberto Abramo.

Levanto essa questão. Parece que digo algumas coisas, que, à
frente, causam resultado negativo.

Quanto à questão do leite, cansei-me de denunciá-la neste Plenário
e na Comissão de Defesa do Consumidor. Disse que era necessário
avaliar melhor o problema do leite até pela própria Assembléia. Essas
denúncias aqui se encontram há muito tempo. Na época da CPI do
Leite, eu era Presidente desta Casa e fiquei bastante decepcionado
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com o desfecho dela. Houve ingerências externas para que as
apurações não fossem divulgadas da forma como aconteceram.

Há coisas muito mais graves que o adicionamento de soda cáustica
no leite longa vida. Abafaram a questão apurada naquela época,
porque o Brasil recebia soro em pó da Europa. Eles não tinham como
estocá-lo nem como utilizá-lo porque, lá, é proibido fabricar produtos
lácteos com soro. Mas, aqui, adotamos esse procedimento. Buscava-
se, no porto, a quantidade de soro que se quisesse, colocava-se no
caminhão, de graça, para ser utilizado na adição do leite longa vida.

Isso foi apurado. Não conseguimos realizar a análise, que hoje
tentam fazer. Não sei se a ação da Polícia Federal em Passos e em
Uberaba era uma pirotecnia, se apenas atendia ao mercado interno,
porque, quem sabe, poderia virar uma guerra industrial. O leite está
faltando, as empresas não querem pagar seu preço real, porque
sabem que industrializar 500 mil litros de leite por dia faz com que seu
preço baixe, pois o produtor não terá onde colocá-los. E aí vêm as
Nestlés da vida, as Itambés pagar o que querem.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - V. Exa. faz denúncias
importantes, Deputado Antônio Júlio, que precisam ser verificadas
pelo governo do Estado. Lembro duas delas.

Quanto à questão do leite, por exemplo, sabemos muito bem que
estão transpondo várias plantas industriais de outros Estados para
Minas Gerais. E é preciso fazer uma pirotecnia qualquer contra as
empresas mineiras, porque outras querem entrar no nosso Estado.
Esse é um aspecto.

E quanto à qualidade do leite, ela é discutível há muitos e muitos
anos, como V. Exa. tem denunciado. É bom que se apure isso.
Estamos acompanhando o trabalho da Anvisa, aguardando o
resultado das análises. Na Comissão de Política Agropecuária,
estudamos o assunto e preferimos aguardar o resultado das análises
para não agir precipitadamente relativamente a essas denúncias.

Outro assunto muito importante refere-se à liberação dos processos
minerários. Temos os dois lados da questão: alguns processos que
andam muito depressa, enquanto outros não andam. Lembro-me de
quando fui Presidente da Câmara de Mineração e que, durante seis
meses, não se fez uma reunião, não se liberou um processo de
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mineração no Estado. Quando entrei, procedi a reuniões semanais na
tentativa de acelerar o processo e liberar a licença para mineração no
Estado de Minas Gerais, pois como o próprio nome diz, é preciso
explorar em mineração. Mas o que me preocupava, Deputado Antônio
Júlio, é que, na sessão da Câmara de Mineração, os técnicos da
Feam falavam o tempo todo, não deixavam que as entidades
representativas do setor se manifestassem. Eles dominavam a
sessão, dominavam a reunião, chegando ao ponto de eu ter de proibi-
los de falar para deixar que as entidades que votam na Câmara se
manifestassem a respeito dos processos.

Há muita coisa errada para se consertar, e as denúncias de V. Exa.
são importantes. Acho grave o fato de haver censura interna na TV da
Assembléia. O Presidente da Casa deveria verificar se, de fato, isso
acontece. Sabemos que há uma disparidade de tratamento entre
Deputados, e já levei esse assunto ao Presidente. Há Deputados que
têm maior destaque, não se sabe por que causa, ao passo que os
demais são afastados um pouco do vídeo, que é o nosso meio de
comunicação com o povo, é o instrumento de que dispomos para nos
aproximar da população.

Cumprimento V. Exa., que é conhecedor do respeito que tenho pela
sua atuação parlamentar. Estamos aqui para trabalhar com V. Exa. na
apuração dessas denúncias.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Quero cumprimentar
V. Exa. e usar o prazo regimental para discutir a nossa proposta de
tombamento da Serra da Moeda.

V. Exa. se manifesta de maneira muito interessante. Essa proposta
de emenda à Constituição está-se arrastando há mais de quatro anos.
Já fizemos audiências públicas na Serra da Moeda, em Moeda e aqui,
com a presença de todo o “staff” da Secretaria de Meio Ambiente, do
Igam, do Iepha e de outros órgãos. Agora, foi reapresentada, nos
mesmos moldes da legislatura passada. Espero que possamos
avançar, mas não de brincadeira, para que essa proposta seja
promulgada pela Casa e regulamentada pelo governo estadual,
porque, com toda a sinceridade, já manifestamos todas as ações no
seio do nosso projeto.

Quero parabenizar V. Exa. e espero, brevemente, a aprovação da



1447

proposta em 1º e 2º turnos, para que fique enxertado em nossa
Constituição o tombamento da Serra da Moeda e de outras que fazem
parte dessa proposta.

Ontem, na Comissão de Constituição e Justiça, V. Exa. fez uma
denúncia gravíssima em relação à censura que está sofrendo.

O Deputado Antônio Júlio - Não sou eu, mas alguns parlamentares.
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Estou dizendo pela

maneira com que V. Exa. se manifestou, ontem. Interpretei o seu
sentimento, a sua preocupação. Com toda a sensibilidade, fiquei
preocupado. Isso não pode ocorrer nesta Casa. Como Presidente da
Comissão de Constituição e Justiça, solicitarei a apuração disso em
caráter de urgência. Em hipótese alguma, podemos aceitar tal fato.

Sou solidário a V. Exa., e, com certeza, a Mesa desta Casa irá
verificar, com todo o rigor possível, as manifestações que V. Exa. tem
trazido a esta Casa. Quero solidarizar-me com V. Exa., hoje, como já
me manifestei ontem. Certamente, a Mesa apurará a censura de que
V. Exa. falou.

Faço questão de fazer essa menção, para que fique registrada e
possa ser feito o acompanhamento necessário.

O Deputado Antônio Júlio - Obrigado, Deputado Dalmo. Faço esse
tipo de constatação - não se trata mais de denúncia, pois não adianta
denunciar - com bastante tristeza. Ainda luto pelo fortalecimento do
parlamento. Acredito no parlamento como instituição, apesar de, às
vezes, chegar em casa e repensar a minha vida política, após cinco
mandatos como Deputado Estadual e um como Prefeito. Ainda tenho
garra. Alguns Deputados mais antigos me dizem: “Deputado Antônio
Júlio, parece que você chegou aqui ontem”. Mas não se trata disso.

Percebo a falta de atitude da sociedade, o seu descaso com tudo. E
nos incluímos também nessa sociedade que não acredita em mais
nada, na igreja, na política, na polícia, no governo, no médico. Isso é
fruto da nossa falta de atitude. Esta Casa é a ressonância da
sociedade. Como também estamos acomodados - infelizmente, o
Parlamento está acomodado -, isso causa reflexos na sociedade, que
não reage. Hoje, às vezes, quando vemos algum problema ao nosso
lado, viramos as costas e dizemos que o problema não é nosso, mas
do fulano. Não se é mais solidário aos problemas dos outros. Os
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problemas dos outros não são os nossos. Acredito que é isso que me
dá vontade de trabalhar. Assim, faço esse papel na Assembléia.

Modéstia à parte e graças a Deus, todas as denúncias que fiz, nos
últimos cinco ou seis anos, deram o resultado que eu mencionei.
Aliás, ontem, votamos uma emenda a um projeto de lei que revogava
uma denúncia que eu tinha feito anteriormente. O governo perdeu e
teve de recuar, depois de ter dado um prejuízo danado aos cofres
públicos.

Também estou cansado de denunciar o problema do leite. Vamos
falando, falando, falando. Ou você desanima e se cala, ou será
ouvido. Espero ser ouvido. Deputado Carlin Moura, sei que minhas
falas têm incomodado o governo. Aproveito, pois já devem ter ligado a
televisão para nos vigiar. Agora somos monitorados não apenas pelo
telefone, que está grampeado, mas também pela televisão. Qualquer
fala de certos Deputados é gravada, decodificada, analisada, até para
saber se haverá ou não censura na Assembléia.

É bom que escutem o que estamos falando e que não levem ao
Governador como fofoca. Meu posicionamento aqui é único. Nunca o
mudei: defendo o Estado de Minas Gerais, mas não tenho obrigação
de defender o governo de Minas. Tenho a obrigação de defender o
Estado de Minas. Nós, políticos, Deputados, Governador, Vice-
Governador, estamos de passagem. Em dois anos e meio, o
Governador não será o mesmo. No entanto, o Estado permanece.

O Deputado Carlin Moura (em aparte) - Primeiramente, parabenizo-o
pelas importantes discussões que traz, especialmente no que diz
respeito a essa proposta de emenda à Constituição, de autoria do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. É uma questão fundamental reforçar a
regulamentação sobre a preservação ambiental em Minas Gerais,
especialmente em contraposição à grande ganância das mineradoras
no Estado.

A situação é preocupante. O preço do minério brasileiro explodiu no
mercado internacional em razão, inclusive, da isenção fiscal para as
exportações. Isso faz com que as mineradoras venham para Minas
Gerais com sede de lucro e passando por cima de tudo. Se não
houver uma legislação firme para a proteção de áreas ambientais,
Minas Gerais se transformará num buraco. Como dizia o poeta Carlos
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Drummond de Andrade, irá se transformar num mero quadro na
parede. As nossas montanhas serão niveladas por baixo.

Esse projeto, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, é de
fundamental importância. V. Exa. levanta com muita maestria a sua
discussão; V. Exa. trata de um tema importante, que está estampado
em todos os jornais de Minas Gerais: a antecipação do 13º salário e o
pagamento do salário dos servidores em dia. Não podemos deixar de
reconhecer o mérito disso, mas, Deputado Antônio Júlio, fico
pensando na forma como alguns setores da imprensa cobrem o tema.

Hoje pela manhã, ouvi uma rádio de grande audiência. Os
comentaristas davam todo o mérito para o atual Governador,
especialmente para o choque de gestão e o déficit zero. O
comentarista disse o seguinte: mudou o grupo político no comando do
Palácio da Liberdade, mudou toda a política econômica de Minas
Gerais. Parece que, no passado, inclusive na época do PMDB, do
querido Governador Itamar Franco, havia uma política de
irresponsabilidade fiscal. Não posso concordar com isso. V.Exa., que
é um Deputado histórico no PMDB, disse muito bem: não mudou o
déficit de Minas, mudou apenas o contador.

Hoje, a situação de Minas é obviamente diferente da vivida na época
do Governador Itamar Franco. O cenário econômico do Brasil mudou,
há um equilíbrio geral na economia do País, controle da inflação,
queda da taxa de juros e retomada de crescimento. Em Minas, há
altos investimentos sociais da parte do governo federal. Vamos
comparar este Estado com o da época em que Itamar Franco
governava, quando Minas Gerais era completamente abandonada
pelo governo federal? O que existia era o bloqueio de nossas contas
pelo governo federal.

O Governador Itamar Franco teve de suar a camisa e fazer um
esforço danado para manter este Estado sobrevivendo. Aliás, de
forma muito firme, foi contra as privatizações ocorridas em Minas
Gerais, revertendo, por exemplo, a da Cemig. Hoje acho
desrespeitoso aqueles que, na ânsia de homenagear a atual
administração pelos seus méritos, querem desfazer aquilo que foi feito
no passado, especialmente no período do Governador Itamar Franco.
Isso, aliás, é muito indelicado com o Governador Itamar Franco,
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porque ele foi um homem de primeira hora a apoiar o atual
Governador e, aliás, a garantir que, na sua primeira candidatura, ele
fosse eleito Governador de Minas. Quando se fala do passado,
parece-me que corremos o risco de cuspir no prato em que comemos.

V. Exa. lembra esse aspecto que é importante em Minas Gerias.
Não devemos ficar aqui com hipocrisia. Se o que se está fazendo é
bom, vamos parabenizar, mas não diremos que tudo melhorou nem
que aquilo do passado não serviu, o que seria, no mínimo
desrespeitoso com quem já ajudou este Estado. V. Exa. está de
parabéns por essa importante discussão feita hoje no Plenário desta
Casa.

O Deputado Antônio Júlio - Obrigado, Carlin Moura. Gostaria, antes
de me referir a sua fala, de comentar o que disse o Deputado Dalmo
Ribeiro Silva. Quando disse que estamos votando em 1º turno, quero
lembrar que, há 4 anos... E não queria ir lá atrás, mas esse projeto já
tenta tramitar aqui desde a legislatura passada, se não me engano,
desde o final do governo do Itamar Franco. Agora é que não vai
tramitar mesmo, e já estou aqui denunciando isso. Na hora em que
ficarem sabendo que esse projeto está na pauta, virá a ordem para
que não seja colocado em pauta, para derrotá-lo, pois não podemos
votá-lo, já que prejudicará as empresas de mineração.

Quando falamos em empresa de mineração, Sr. Presidente,
referimo-nos à Vale do Rio Doce, que tanto mal tem feito ao nosso
país. A Vale se esqueceu de que é uma empresa nacional e hoje quer
levar o que tiver direito o mais rápido possível. Sabe por que, Carlin,
dessa ganância e dessa rapidez na exportação das nossas riquezas
minerais? Porque eles sabem que, a qualquer hora, surgirá um
Presidente que barrará isso, antes que seja tarde. Isso aconteceu na
época do ouro e ocorre agora com o minério de ferro. Os países estão
parando de produzir seu minério de ferro para importar do Brasil, até
porque precisam resolver o passivo ambiental deles, enquanto nós
nos vangloriamos de exportar como nunca. Exportamos a riqueza do
nosso povo e deixamos aqui a miséria.

O Deputado Padre João (em aparte) - Nobre Deputado Antônio
Júlio, primeiramente quero fazer minha saudação parabenizando V.
Exa. pelo pronunciamento e também compartilhando com V. Exa.
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essa constatação em relação à Companhia Vale do Rio Doce, que foi
adquirindo tantas outras empresas até de forma ilegal, como, por
último, a Ferteco. Parece-me que está na pauta, às 10 horas, na
Comissão de Meio Ambiente, a discussão da situação da BR-040.
Quando não há a terrível poeira do minério, há uma lama desde o
trevo de Itabirito até Conselheiro Lafaiete. Já ocorreram inúmeros
acidentes, isso já foi discutido em audiência pública, e pedimos uma
ação mais rígida do Ministério Público Federal, a fim de garantir maior
segurança para todos os que trafegam nesse trecho da BR-040.

Outra constatação acertada de V. Exa. é em relação à nossa
passividade e à de todo o nosso povo, o que não havia, pelo menos,
desde a Inconfidência Mineira. Já tivemos momentos de externar a
indignação a essas injustiças em relação ao ouro.

Hoje o que constatamos é pior, infinitas vezes maior, quando
comparamos o volume de riqueza ao da cana, da madeira e, depois,
do ouro. Na era da Samarco e da Vale do Rio Doce, um mineroduto
saía de Ouro Preto e ia até Vitória e, hoje, está em fase de duplicação.
Ou seja, refiro-me ao minério bruto sem agregar valor nenhum. Não
sabemos se é só minério de ferro, não temos essa segurança. Mas,
agora, haverá outro mineroduto saindo de Conceição do Mato Dentro.

O que conseguimos enxergar é que as montanhas e serras estão
dissolvendo-se e parando do outro lado do mundo, gerando-nos um
grande problema ambiental. Basta observarmos o caminho para
Barão de Cocais, onde há quilômetros de lama. Não sabemos que fim
terá aquilo. E empregos não estão sendo gerados. Empregos seriam
gerados se agregassem valor a esse minério. Aí, sim, teríamos
produtos. Estamos exportando matéria-prima com isenção de certos
impostos e gerando miséria, porque existe uma ruptura cultural. As
pessoas estão saindo da agricultura, do campo e indo para um
emprego que será por pouco tempo, no máximo 10 ou 20 anos. Isso é
muito pouco. É uma ruptura, porque há um desaprender de outras
atividades econômicas. Daqui a algumas décadas, teremos que voltar
a ensinar o cultivo do milho e outras atividades econômicas para as
pessoas, porque, como V. Exa. bem disse, minério não dá duas
safras.

A omissão do Ministério Público em relação ao trecho da BR-040
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causa uma grande injustiça. É um escândalo o que está acontecendo
com a mineração, sobretudo no que diz respeito à Companhia Vale do
Rio Doce, pela riqueza que tem, pois já ganhou ferrovias e tudo o
mais que custaram R$3.000.000.000,00 e, hoje, valem mais de
R$100.000.000.000,00. Que empreendimento se valoriza tanto em tão
curto prazo? Ela deve isso à sociedade, ao povo brasileiro, então não
custaria nada ter uma rodovia do minério paralela à BR-040. Quero
destacar e cobrar do Ministério Público uma atuação que não
aconteceu.

V. Exa. fez referência à CPI do Leite. Na verdade, a CPI do Leite, há
5 anos, constatou que havia fraudes, mas disseram que constataram
fraudes recentemente. Pode ser, mas no Estado de Minas Gerais
houve essa constatação antes. Isso consta no relatório final da CPI do
Leite, que foi entregue ao Ministério Público para tomar as devidas
providências. Não sabemos o que o Ministério Público fez com o
relatório final, em que constavam determinadas ações de sua
competência única e exclusiva.

Fizemos uma audiência pública, na legislatura passada, para discutir
exclusivamente os desdobramentos da CPI do Leite, mas o Ministério
Público não compareceu nem justificou sua ausência. Temos outros
requerimentos aprovados. Temos que ler o relatório novamente.
Quero destacar, entre outras, a atuação do Deputado João Batista na
CPI do Leite. Participei da audiência que se realizou no Alto
Paranaíba. Então, temos que ler o relatório para cobrar o motivo da
omissão do Ministério Público em relação a algumas ações de sua
competência única e exclusiva.

Encerro meu aparte cumprimentando V. Exa. e dizendo da minha
admiração por sua atuação. Mesmo fazendo parte da base do
governo, o PMDB não pode ficar refém dessas coisas, tampouco pode
V. Exa. vender sua consciência, sua convicção e sua trajetória.

O Deputado Antônio Júlio - Dizem que quem fala muito dá bom-dia a
cavalo, mas, ao ver o comentário da minha fala pelos Deputados
Padre João e Dalmo Ribeiro Silva, percebo que nem sempre é assim.
Fico, portanto, muito feliz.

Estou dizendo, com clareza, que esse projeto não tramitará.
Infelizmente, estou dizendo que o projeto, que é da maior importância
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para os recursos naturais do Estado e que, há vários e vários anos,
está-se tentando fazer tramitar, não tramitará ainda. Assim que
souberem - se é que ainda não sabem -, forças externas e contrárias
não deixarão que o projeto avance.

Essa história de mineração no Estado é muito antiga. Se V. Exas.
tiverem tempo, Deputado Antônio Carlos Arantes, vou enviar-lhes para
que leiam a CPI feita na época da ditadura militar, quando o
Parlamento sofria muito mais fiscalização que hoje. Atualmente, temos
apenas a ditadura do poder econômico e da imprensa, que é menos
agressiva. Mas, durante a ditadura militar, era tudo na base da
baioneta. Vários Deputados, entre eles, Jorge Carone, tiveram a
capacidade de elaborar um relatório final denunciando a situação das
Serras da Moeda e da Piedade. Isso, há quase 40 anos, e nada
aconteceu até hoje.

Recentemente, realizamos uma CPI. Apuramos várias
irregularidades nos licenciamentos e, enquanto a CPI ainda corria, a
empresa invadiu o local. Sem autorização, sem licenciamento, fez
desmatamento na própria área, explorou-se a mineração da MBR, e
também nada aconteceu. Ainda bem que o Ministério Público indiciou
as pessoas que emitiram os laudos e as licenças. O processo está
andando, mas não sei até aonde vai.

Essa apatia de todos nós nos deixa indignados.
O Deputado Antônio Carlos Arantes (em aparte) - Deputado Antônio

Júlio, ouvindo atentamente o pronunciamento de V. Exa., concordo
com muito do que foi dito.

Esta semana, em companhia de vários Deputados, voltando de
Santos Dumont, onde fomos receber a Medalha Santos Dumont,
pude, do avião, observar danos ambientais que nos assustaram. É
impressionante a degradação causada pelas mineradoras próximas
de Belo Horizonte, enquanto, ao mesmo tempo, a Polícia Florestal e
pessoas ligadas ao meio ambiente multam os pequenininhos na roça.

Isso me assusta e me preocupa. Afinal, o que é o tal do poder
econômico? Temos denunciado e pedido ao Governador Aécio Neves,
sensível que é, que suspenda o Decreto nº 44.309 até que chegue
outro para, realmente, fazer justiça em relação às questões
ambientais e ao produtor.
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Chegando a Belo Horizonte, ainda em vôo, curiosamente, todos os
Deputados perceberam a mesma coisa, e nos assustamos: as águas
da Lagoa da Pampulha não são mais azuis nem mais da cor do barro
quando chove; as águas estão verdes, mas verdes mesmo, da cor de
parte da Bandeira do Brasil. E isso, por excesso de degradação
ambiental. O pior é que andam dizendo que estão recuperando a
Lagoa da Pampulha. Ora, eu não acredito.

V. Exa também falou do leite, e o Deputado Padre João muito bem o
complementou. Sabemos que é uma realidade.

Fico triste por estar acontecendo, em minha região, um fato tão sério
para ela própria, para o Estado e para o País. Mas, ao mesmo tempo,
fico feliz, porque ali dou apoio ativo a 15 cooperativas. Começamos
com uma, duas, três, e chegamos a 15. Essa tal que fraudou foi
convidada para participar desse grupo e trabalhar com um projeto
sério e honesto, mas não quiseram.

Preferiram continuar sozinhos. Havia alguma coisa no ar. A proposta
era boa para todos em termos econômicos e boa para o consumidor,
que teria o leite de qualidade e uma comercialização justa. Seria muito
importante que o leite chegasse ao consumidor por um preço menor.
Ela não quis ser parceira desse projeto. Provavelmente, havia alguma
coisa errada. Fico feliz, porque as 15 cooperativas que apoiamos
estão juntas na Minas Leite, comandada por Sesomar, Manoelito, Luís
Fernando. Chegamos até Sapucaí, terra do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva. Ali também há cooperativas que são nossas parceiras.

Temos avançado muito na questão do leite na nossa região. Tanto é
que, nessa ação da Polícia Federal, a saída dos produtores, que está
sendo proposta por mim, pelos Ministérios Públicos Estadual e
Federal, é que nós, da Minas Leite, assumamos e recebamos esses
produtores, para que não percam leite. Hoje, liderados pelo Deputado
Délio Malheiros, pelo Deputado Carlos Mosconi, pelo Deputado Fahim
Sawan e por mim, estamos indo a Passos para fazer essa visita.
Teremos uma reunião, às 13 horas, no Ministério Público de Passos,
quando discutiremos o assunto e visitaremos a cooperativa. Vamos
ver o que podemos fazer para ajudar os produtores e a cooperativa,
que tem muita gente séria. Infelizmente, houve uma diretoria que,
parece, até que nos provem o contrário, pisou feio na bola. Isso ficou
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muito ruim para todos nós. De lá, vamos a Uberaba.
É hora de refletirmos e agirmos para que o governo do Estado,

juntamente com o governo federal, possam fiscalizar melhor nosso
leite mineiro. Há muita gente séria no mercado, mas está sendo
manchada a imagem do produtor por pessoas desonestas que não
sabem fazer as coisas direito. Elas fazem mal ao produtor e ao
consumidor brasileiro. Muito obrigado.

O Deputado Antônio Júlio - Isso também reflete o que estou dizendo.
Se tivéssemos tido, lá atrás, garra para enfrentar o que estava
acontecendo há seis anos, a situação talvez tivesse sido outra, mas
isso foi apurado e abafado aqui. Como Presidente, só fiquei sabendo
depois. Não estava afeto diretamente à CPI. Como Presidente, dei
todo o meu apoio. Fizemos várias reuniões no Estado, mas quando
precisávamos realmente reagir contra o que estava equivocado,
acomodamo-nos. Pensávamos que íamos mexer com o poder
econômico. Vem agora tudo aquilo que combatemos e que achamos
não dar certo. É preciso essa ação da Polícia Federal. Não sei até que
ponto será apurado que houve fraude no leite. Esse episódio serve
como uma ação educativa para outras empresas que querem fazer
esse mesmo tipo de atividade, que querem transformar o nosso soro
em leite integral ou leite desnatado para fazer o leite longa vida.
Esperamos que a própria Anvisa, o Ministério da Saúde, a Secretaria
de Saúde de Minas e o IMA possam montar um trabalho para fazer a
análise do leite produzido e vendido em nosso Estado. É muito sério.
Se pegarem a caixinha do leite, verão que o Ministério da Saúde
manda que todos leiam o rótulo. Está escrito que não devemos utilizá-
lo como alimento. Para que serve então o leite que compramos para
alimentar, por exemplo, uma criança? Nesse ponto, o Ministério da
Saúde não foi tão omisso. Nós é que somos omissos e insistimos em
comprar o leite em caixinha. Fazemos isso até por comodismo. Não
precisamos, dessa forma, ir ao armazém da esquina buscar o leite de
saquinho, que é o mais saudável para o consumo diário. A sociedade
hoje não tem condições de ler o que está escrito na composição do
leite que está sendo vendido.

Fiquei sabendo - não posso confirmar, porque não vi - que, em
algumas caixinhas, a nomenclatura informa que o produto é soro.
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Nada tenho contra o soro, que, há três ou quatro anos, era um
problema ambiental sério, porque era jogado no esgoto. Hoje serve de
alimento para gado e para porcos. Já existem produtos lácteos feitos
com soro. Algumas empresas de Minas estão produzindo o
ressecamento do soro. O governo deveria incentivar essa atividade,
porque irá cobrar o ICMS integral dessas empresas. Isso é um
equívoco, porque precisamos controlar a utilização do soro, mas
cobrar ICMS sobre a produção é um equívoco. Essa também é uma
questão ambiental.

A Assembléia precisa ter mais - usarei uma expressão esquisita -
animação. Sempre que tocamos em determinados assuntos e falamos
sobre o Governador, ninguém fica neste Plenário. Sabem por quê?
Porque são cobrados. A televisão deve estar mostrando este Plenário.
Poderia mostrar ao Palácio, para a censura de lá, que não existe
nenhum Deputado para debater comigo. Eles são cobrados: o
Deputado disse isso, mas ninguém questionou suas palavras.

Desafio os Deputados mais ligados ao Governador a provarem que
estou falando mentira, que estou levantando falso testemunho contra
alguém em minhas manifestações referentes às questões do Estado,
não ao projeto político do Governador. Estou falando do Estado, das
questões de nossas secretarias e do que os órgãos ambientais estão
fazendo com o nosso povo. Deputado Antônio Carlos Arantes, lerei
mais um trecho deste documento que tenho em mão. Deputado
Doutor Viana, todos os dias farei essa leitura, até que o Governador
tome conhecimento deste documento assinado pela Ocemg, Silemg e
Faemg. A nossa fala sai no ar, é bloqueada na televisão, não pode
sair na imprensa, mas isso não acontece com o que está escrito.
Estou divulgando isso quase diariamente, não como uma forma de
fazer oposição ao governo, mas de alertá-lo. Fiz vários alertas, como
ocorreu com o Decreto n° 44.309, sobre o qual canse i de falar. Está
causando grandes problemas, mas ninguém tem coragem de revê-lo.

Precisamos que alguém ligado ao Governador leve tais informações
até ele, não ao Secretário da Casa Civil, que nada resolve. Já passei
por isso, sei como funciona esse processo.

Este documento foi assinado pela Ocemg, Silemg e Faemg, que
todos conhecem. Não estou inventando. Digo isso, porque às vezes
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falo alguma coisa, mas dizem que estou inventando. Estou me
referindo ao Projeto n° 1.585, da mudança do ICMS, que também
serve para essa discussão. (- Lê:) “A nossa preocupação não se dá
apenas no campo da mudança repentina das regras tributárias, por si
só motivadora de nossa decepção e indignação. Reduzida a nossa
capacidade de competir, menor será o preço do leite pago ao produtor
e menores os investimentos das indústrias, portanto, menor também a
geração de empregos e de renda no nosso Estado de Minas Gerais.
As empresas que aqui investiram se sentem traídas e manifestam
veementemente sua irresignação quanto à mudança das regras, e,
por conseqüência, seu arrependimento pela decisão de aqui terem
investido”.

Isso serve de reflexão. Vocês, que estão me ouvindo aí no Palácio,
vocês que pertencem ao “staff” do governo, vocês, da imprensa,
peguem este documento e façam uma reflexão. Quem está pagando
essa conta chama-se Governador Aécio Neves, que não merece isso.
Essa traição mencionada no documento está sendo levada ao
Governador, e não à Secretaria de Fazenda. As empresas dizem que
estão arrependidas porque acreditaram na proposta do Governador.
Sei que suas propostas são as melhores possíveis para o nosso
Estado.

Os parlamentares foram omissos ao não desejarem enfrentar o
problema e encaminhá-lo ao Governador, para informá-lo de que há
problemas em alguns setores da sua administração que envolvem
questão ambiental, polícia ambiental, a Feam e o sistema da Femad.
Há muitos problemas que podem derrubar o governo.

Vocês, do Palácio, que me ouvem, receberão um documento de São
Tomé das Letras sobre o que o CGEFAI, grupo de gerenciamento da
licença ambiental, fez com a população. Queriam fazer um levante
para enfrentar a polícia ambiental, com seus fiscais e a polícia
presente. Alguém de Belo Horizonte teve de ir para lá tentar abafar
esse levante. Isso está documentado.

Nós, com a preguiça que parece nos ter abatido, não lemos este
documento. Depois de estar em minha mesa por uma semana, li o
documento e fiquei indignado. Irei passá-lo aos Deputados, pois não
sou eu que estou denunciando, mas as entidades representativas do
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setor produtivo de pedras, em São Tomé das Letras.
Deputado Antônio Carlos Arantes, V. Exa. tem de saber o que está

acontecendo. E ficamos vendo isso passivamente.
Na época do Governador Itamar Franco - gosto de fornecer fatos e

nomes -, o Dupeyrat foi empossado como Secretário de Fazenda e,
em um belo dia, tomou a seguinte decisão: quem não estivesse
pagando os impostos em dia, sofreria uma intervenção; seria posto na
empresa um fiscal para retirar o valor do tributo, a fim de serem
cumpridas as obrigações tributárias. A Secretaria de Fazenda já
cometeu essa loucura. Lembrei-me disso agora. Era feita intervenção
na empresa sem nenhum procedimento administrativo ou judicial. A
intenção era colocar um fiscal no caixa da empresa para retirar todas
as obrigações tributárias devidas.

As pessoas já devem ter-se esquecido dessa história, que é recente
e envolve o Secretário Dupeyrat. O Governador, depois, teve de retirá-
lo. O problema estourou e transformou-se em um caos, em uma
pizzaria no Mangabeiras, à noite. No outro dia, realizaram a mudança,
Deputado Padre João. Vejam o absurdo a que chegou esse governo
paralelo, que é a Secretaria de Fazenda.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Parabenizo V. Exa. no que
diz respeito à questão do leite. Se há algum responsável por isso,
pode ter a certeza de que são as cooperativas.

Como disse muito bem o Deputado Padre João, o Ministério Público
foi omisso. O produtor é antes uma vítima. A atividade do leite é umas
das mais importantes em nosso Estado. Os pequenos e médios
produtores, com muito sacrifício, enfrentam grandes dificuldade, têm
de vender o seu leite por um valor muito reduzido para as
cooperativas, que, depois, têm um lucro muito grande, pois o vendem
ao consumidor por um preço exorbitante.

V. Exa. está coberto de razão. As atitudes da Secretaria de
Fazenda, pelo menos nos últimos cinco anos, têm sido uma loucura.
Chegou ao cúmulo de enviar a esta Casa uma proposta absurda. Na
época, o Líder do governo era o atual Presidente da Assembléia
Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho, que chegou a duvidar do
que apresentei. Cheguei a alertá-lo sobre o projeto tarifaço, da
reforma tributária, sobre a proposta de ser cobrada taxa pelo
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chamamento da polícia: se fosse a pé, seria um certo valor; se fosse
de moto, outro; e, de carro, seria cobrada uma taxa diferente. Ele
duvidou disso.

Com muita luta também, junto com o PMDB, conseguimos revogar a
Taxa de Incêndio que seria cobrada de todas as residências do
Estado.

Temos de aprofundar a discussão dessa questão do leite.
Aprovamos um requerimento na Comissão de Saúde e apresentamos
outros a outras Comissões, para que sejam realizadas audiências
públicas conjuntas das Comissões de Saúde, de Agropecuária, de
Defesa do Consumidor e de Assuntos Municipais, a fim de
debatermos essas questões, pois a população, de maneira nenhuma
pode ser ludibriada e correr risco de saúde.

Esperaremos os desdobramentos com muita responsabilidade, que
é o que devemos ter nessa hora.

Reafirmo, mais uma vez, para toda a sociedade de Minas Gerais,
que, infelizmente - não gostaríamos que isso acontecesse -, o
produtor é mais uma vítima. Temos de fiscalizar, precisamos ter a
mão pesada, sim, e devemos cobrar um posicionamento do Ministério
Público. O Deputado Padre João realizou, na legislatura passada,
uma audiência pública para discutir os desdobramentos da CPI do
Leite. Lamentavelmente, o Ministério Público não compareceu e, até
hoje, não se pronunciou sobre o relatório gerado pela CPI. Se isso
está acontecendo hoje, podem ter certeza de que existe, sim, a
responsabilidade, por omissão, do Ministério Público.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado Antônio Júlio,
em que pese a estarmos em processo de discussão de um projeto
também extremamente importante do Deputado Dalmo, que trata dos
aspectos ligados ao tombamento de um monumento natural, é
também natural que, ao mesmo tempo, estejamos preocupados com
uma série de situações que afligem todos nós na Assembléia, na
nossa lida do dia-a-dia com os problemas que a sociedade nos traz e
na luta para aperfeiçoar a relação do Estado com o contribuinte.

V. Exa. é um dos batalhadores - sou testemunha disso - para que
possamos não apenas aperfeiçoar, mas de alguma maneira traduzir o
que é a nossa legislação fiscal, o que é esse grande emaranhado ou,
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como já disse o nosso Vice-Presidente da República, um cipoal, essa
situação complicada que é a legislação tributária, que reflete
claramente essa condição de um país que impõe uma sobrecarga
muito alta de impostos a todos aqueles que produzem.

De maneira mais específica, num breve aparte, quero manifestar a
minha preocupação, ao lado de V. Exa. e de outros colegas, a fim de
que aproveitemos a oportunidade de estar ao lado do Governador. Ele
enviou um projeto que contém vários aspectos extremamente
positivos, e é fácil deduzir isso, pois são questões pontuais. Sou uma
das testemunhas de que V. Exa. não é de ficar questionando
especificamente a redução dessa ou daquela alíquota, porque esses
são aspectos muito claros.

No projeto sobre ICMS que o Governador encaminhou e que tramita
nesta Casa, vários produtos tiveram sua alíquota reduzida de 18%
para 12%, outros de 15% para 7%, em alguns casos para 0%. São
situações fáceis de serem compreendidas e que representam de fato
um estímulo para o produtor mineiro, o comerciante ou o industriário.
Mas é preciso ter aquela paciência de ler o projeto em detalhes, e é ali
que, às vezes, vai-se encontrar algo que poderá prejudicar não só o
produtor, mas também o próprio Estado.

Nessa linha de raciocínio que V. Exa. sempre tem seguido, temos de
fazer um trabalho suprapartidário e nos unirmos. Realmente há um
artigo que nos preocupa, pois a situação pode ficar mais complicada:
é aquele que diz respeito ao crédito de ICMS do leite para ser
aproveitado pela indústria de laticínios. Estou acabando de articular
uma reunião, a fim de fazermos um frente a frente com os técnicos da
Secretaria de Fazenda - e considero fundamental a presença de V.
Exa. e de outros colegas -, para, com espírito de harmonização,
melhorarmos o projeto, garantirmos os benefícios que o Governador
previu e evitarmos qualquer surpresa desagradável.

Queria apenas destacar, Deputado Antônio Júlio, que temos de
aproveitar a experiência de V. Exa. Com o pouco de experiência que
tenho e até por ser produtor rural e médico-veterinário, posso me unir
a V. Exa. e a outros Deputados, indiferentemente de partido, para
aperfeiçoarmos esse projeto.

Deixar de votá-lo seria um desastre, porque é uma oportunidade de
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melhorar a legislação fiscal mineira. Foi com esse intuito que o
Governador mandou o projeto para cá. Por isso, devemos nos
debruçar sobre ele e nos esforçar para que não apenas o empresário,
mas também o produtor rural, aquele que produz o leite e outros
alimentos, sejam beneficiados. Agradeço a V. Exa., especialmente ao
Presidente, a gentileza.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, só para encerrar, quero
dizer ao Deputado Domingos Sávio que, em momento algum,
manifestei-me contrariamente ao projeto de lei. Estou discutindo o seu
conteúdo. Ontem, na Comissão de Justiça, numa reunião para discutir
a questão com os técnicos da Secretaria de Fazenda, fiquei
decepcionado, porque eles não quiseram vir a esta Casa. Levarei
esse fato ao conhecimento do Presidente, Deputado Alberto Pinto
Coelho. Temos de reagir. Não é possível que as coisas continuem
dessa forma. É um projeto polêmico, que tem problemas muito mais
sérios do que os que levantei até agora, e os técnicos não querem
discuti-lo.

Solicito aos Deputados que prestem atenção nesse Projeto de Lei
Complementar nº 16/2007, que tramita nesta Casa há mais ou menos
quatro anos. Se não reagirmos, ele continuará tramitando por mais 6,
10, 12 anos, porque interfere no sistema minerário, incomodando, e
muito, o capitalismo, principalmente o capitalismo selvagem, que está
acabando com o nosso meio ambiente, que é a Vale do Rio Doce.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. A Presidência verifica, de plano, que, nos termos da
Decisão Normativa da Presidência nº 7, 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.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 1.530/2007, do
Governador do Estado, que 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. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com a
Emenda nº 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto,
salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
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permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a
Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está,
portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 1.530/2007
com a Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 1.555/2007, do
Governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar
no valor R$ 49.986.000,00 ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com a
Emenda nº 1. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em turno
único, o Projeto de Lei nº 1.555/2007 com a Emenda nº 1. À Comissão
de Redação.

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, como alguns Deputados

se retiraram do Plenário logo após a votação desses dois projetos de
lei, solicito a V. Exa. que encerre, de plano, a 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,
desconvocando a reunião extraordinária de hoje, às 20 horas, e
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.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 8/2007, EM 2/5/2007
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas
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Maria Lúcia Mendonça e Rosângela Reis e os Deputados Domingos
Sávio e Paulo Cesar, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, a Presidente “ad hoc”, Deputada Maria Lúcia
Mendonça, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser
lida, por se tratar da primeira reunião da Comissão, a qual se destina
a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar o relator.
Prosseguindo, a Presidência determina a distribuição das cédulas de
votação, devidamente rubricadas, e convida a Deputada Rosângela
Reis para atuar como escrutinadora. Apurados os votos, verifica-se a
eleição da Deputada Maria Lúcia Mendonça para Presidente e da
Deputada Rosângela Reis para Vice-Presidente, ambas com quatro
votos. A seguir, a Presidente “ad hoc” empossa a Vice-Presidente
eleita, que, por sua vez, dá posse à Deputada Maria Lúcia Mendonça
como Presidente. A Presidência designa como relator da matéria o
Deputado Domingos Sávio. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidente agradece a presença dos parlamentares, informa que a
próxima reunião será convocada através de edital, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2007.
Maria Lúcia Mendonça, Presidente - Rosângela Reis - Domingos

Sávio - Ronaldo Magalhães.
ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/10/2007

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Delvito Alves, Hely Tarqüínio,
Neider Moreira, Sargento Rodrigues e Sebastião Costa, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Irani
Barbosa e Antônio Júlio. 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
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nºs 1.648, 1.649, 1.651, 1.654 e 1.660/2007 (Deputado Gilberto
Abramo); 1.645 e 1.656/2007 e Projeto de Lei Complementar nº
30/2007 (Deputado Sebastião Costa); e Projetos de Lei nºs 1.643,
1.650 e 1.661/2007 (Deputado Delvito Alves); 1.646, 1.652 e
1.664/2007 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 1.644, 1.655 e
1.663/2007 (Deputado Hely Tarqüínio); 1.642, 1.657 e 1.662/2007
(Deputado Sargento Rodrigues); e 1.647, 1.653 e 1.659/2007
(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. Os Projetos de Lei nºs
731, 1.310 e 1.560/2007 são retirados da pauta, atendendo-se a
requerimento da Deputada Ana Maria Resende e dos Deputados
Sargento Rodrigues e Sebastião Costa, aprovado pela Comissão.
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 788/2007, com a Emenda nº 1, e
1.632/2007 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 1.068/2007, na
forma do Substitutivo nº 1, 1.364, 1.481, 1.598 e 1.602/2007 (relator:
Deputado Gilberto Abramo); 1.480, 1.601 e 1.631/2007 (relator:
Deputado Sebastião Costa) e 1.604/2007 (relator: Deputado Hely
Tarqüínio). Após discussão e votação, são aprovados, cada um por
sua vez, os pareceres pela inconstitucionalidade, ilegalidade e
antijuridicidade dos Projetos de Lei nºs 1.422 e 1.459/2007, no 1º
turno (relator: Deputado Hely Tarqüínio). Os pareceres sobre os
Projetos de Lei nºs 1.515 e 1.664/2007, no 1º turno, deixam de ser
apreciados, em virtude de solicitação de prazo regimental pelos
respectivos relatores, Deputados Gilberto Abramo e Dalmo Ribeiro
Silva. O Projeto de Lei nº 1.596/2007 é convertido em diligência à
Secretaria de Planejamento e Gestão; e o Projeto de Lei nº
1.627/2007 é convertido em diligência ao autor. O Presidente informa
que na reunião anterior foi distribuído avulso do parecer sobre o
Projeto de Lei nº 1.585/2007. Com a palavra, o Deputado Sebastião
Costa, relator da referida matéria, retira o parecer apresentado
anteriormente e solicita prorrogação de prazo para emitir outro
parecer. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
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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
141, 1.387, 1.487, 1.633/2007 (relator: Deputado Gilberto Abramo);
384, 1.510, 1.639/2007 (relator: Deputado Sargento Rodrigues);
405/2007, com a Emenda nº 1, e 1.641/2007 (relator: Deputado
Delvito Alves); 1.466, 1.509, 1.620, 1.634 e 1.638/2007 (relator:
Deputado Hely Tarqüínio); 1.591/2007 (relator: Deputado Neider
Moreira) e 1.637/2007 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). 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 em que se solicita seja convertido em
diligência ao autor o Projeto de Lei nº 1.623/2007. 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 18/10/2007, às 9h30m,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues - Gilberto

Abramo - Delvito Alves - Sebastião Costa.
ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 16/10/2007
Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Gláucia Brandão, Rosângela Reis e Ana Maria Resende, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, a Deputada Elisa
Costa e os Deputados Domingos Sávio e Weliton Prado. 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 debater, em audiência pública, a Lei nº 12.733, de 30/12/97, que
dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais com o objetivo de
estimular a realização de projetos culturais no Estado, e que este ano
completa dez anos. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião
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para ouvir o Sr. Rômulo Avelar, Assessor Especial da Secretaria de
Estado de Cultura, representando a Sra. Eleonora Santa Rosa,
Secretária de Estado de Cultura; a Sra. Silvana Pessoa, Assessora
Especial da Secretária de Estado de Cultura e Presidente da
Comissão Técnica de Análise dos Projetos da Lei Estadual de
Incentivo à Cultura; o Sr. José Márcio Barros, Diretor de Arte e Cultura
da PUC Minas; as Sras. Rose Pidner, Diretora da Associação dos
Músicos de Minas Gerais, representando a Sra. Elizabeth José dos
Santos, Presidente da Associação dos Músicos de Minas Gerais -
Ammig; Magdalena Rodrigues, Presidente do Sindicato dos Artistas,
que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidente, 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 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. Submetido a votação, é
aprovado requerimento da Deputada Maria Lúcia Mendonça em que
solicita seja realizada reunião desta Comissão, em Cataguases, para
debater, com os convidados que menciona, em audiência pública, a
concessão de incentivos fiscais com o objetivo de estimular a
realização de projetos culturais na Zona da Mata. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2007.
Dimas Fabiano, Presidente - Maria Lúcia Mendonça - Rosângela

Reis.
ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

17/10/2007
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Carlos Mosconi, Hely Tarqüínio, Carlos Pimenta, Doutor Rinaldo e
Ruy Muniz, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados Antônio Carlos Arantes e Weliton Prado.
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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 prestar esclarecimentos sobre o Sistema de Regulação da
Secretaria de Estado de Saúde - SES -, sob a responsabilidade da
Sra. Myriam Araújo Coelho. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nºs 1.489/2007, no 1º turno ( Deputado Doutor
Rinaldo); 1.595/2007, em turno único (Deputado Carlos Pimenta);
1.606/2007, em turno único (Deputado Hely Tarqüínio). A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir as Sras. Myriam Araújo
Coelho, Superintendente de Regulação da SES, e Ingrid de Melo
Gonçalves, Assessora Técnica de Regulação da SES, e os Srs. José
Francisco Bueno, Desembargador - Corregedor, e André Leite Praça,
Juiz do Fórum de Belo Horizonte, os quais são convidados a tomar
assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado
Doutor Rinaldo, autor do requerimento que deu origem ao debate,
para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.
A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à
3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado Carlos
Mosconi, em que solicita seja feita visita ao Município de Várzea da
Palma, com o objetivo de conhecer o funcionamento do Programa de
Saúde da Família - PSF- no Município; seja realizada divulgação
desse serviço no Estado; e seja formulado convite à Sra. Maria
Rizoneide de Araújo, Coordenadora do PSF da SES, para
acompanhar esta Comissão na referida visita; da Deputada Cecília
Ferramenta, em que solicita seja realizada audiência pública desta
Comissão para debater o Projeto de Lei nº 251/2007, que inclui o
fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional no programa Saúde em
Casa, com os convidados que menciona. Cumprida a finalidade da
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reunião, a Presidência agradece a presença dos convidados, dos
parlamentares e do público, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Hely Tarqüínio - Carlos Pimenta -

Doutor Rinaldo.
ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/10/2007

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Fábio Avelar, Inácio Franco, Wander Borges e Padre João, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Vice-
Presidente, Deputado Fábio Avelar, assume a Presidência, 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 Comunidade do Bairro Frimisa,
em Santa Luzia, apontando os danos ambientais sofridos pela área
localizada junto ao antigo Frigorífico Frimisa, pertencente à Codemig;
do Sr. Leonardo Correa, solicitando informações sobre o Projeto de
Lei nº 1.516/2007; do Sr. Ricardo Wagner Reis Duarte, colocando-se à
disposição da Comissão para apresentar o “software” Pirâmide, que
tem por finalidade avaliar o desempenho ambiental; da Sra. Andréa
Pereira de Souza, Presidente da Associação Projeto Recriar,
solicitando a realização de uma audiência pública para se discutir a
situação dos recursos hídricos do Município de Rio Espera; e da
Associação Brasileira de Águas Subterrâneas - Núcleo Minas - Abas-
MG -, convidando os membros da Comissão para participarem do II
Seminário “Água Subterrânea e Meio Ambiente”, de 11 a 14/11/2007,
no auditório do Crea-MG, em Belo Horizonte. 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, é aprovado o parecer pela aprovação com a Emenda nº 1,
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apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, no 1º turno, do
Projeto de Lei nº 1.513/2007 (relator: Deputado Fábio Avelar). O
Projeto de Lei nº 810/2007 é retirado da pauta, atendendo-se a
requerimento do Deputado Wander Borges, 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, são aprovados, em turno único, cada um
por sua vez, os Projetos de Lei nºs 1.483/2007 (relator: Deputado
Sávio Souza Cruz); 1.517/2007 (relator: Deputado Wander Borges); e
1.529/2007 (relator: Deputado Sávio Souza Cruz), que receberam
parecer por sua aprovação. Submetido a votação, é aprovado o
Requerimento nº 1.266/2007. 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 Délio Malheiros em que
solicita a realização de audiência pública da Comissão, conjuntamente
com a Comissão de Saúde, para se debater a situação ambiental do
Rio São Francisco e do Rio das Velhas, tendo em vista as recentes
denúncias veiculadas na imprensa mineira que dão conta de que as
referidas bacias hidrográficas estão contaminadas em razão da
presença elevada de cianobactérias, algas tóxicas que podem pôr em
risco a saúde dos cidadãos e levar à suspensão do abastecimento de
água no Estado; Elisa Costa, Leonardo Moreira e Agostinho Patrús
Filho em que solicitam a realização de audiência pública para se
discutir a proposta de substituição, pelos estabelecimentos comerciais
no Estado de Minas Gerais, das sacolas plásticas por sacolas e
embalagens oxibiodegradáveis, matéria tratada nos Projetos de Lei
nºs 436, 1.005 e 1.392/2007, em tramitação nesta Casa; Padre João
em que solicita a realização de audiência pública para se discutir e dar
encaminhamento ao Registro de Uso Legal das Águas, que compõe a
Campanha de Regularização do Uso dos Recursos Hídricos de Minas
Gerais,  promovida  pelo  Instituto Mineiro de Gestão das Águas -
Igam -; e Fábio Avelar em que solicita a realização de audiência
pública, conjuntamente com a Comissão de Educação, para se
colherem subsídios acerca do Projeto de Lei nº 1.029/2007, que
dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Estadual de
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Educação Ambiental 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, 24 de outubro de 2007.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Wander Borges - Fábio Avelar -

Inácio Franco - Padre João.
ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/10/2007
Às 10h6min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Maria Lúcia Mendonça e Ana Maria Resende e os Deputados Deiró
Marra e Carlin Moura, membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Lafayette de Andrada. 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 membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:
ofícios de servidores públicos estaduais designados, com exercício no
Município de Nepomuceno, propugnando pela aprovação do Projeto
de Lei Complementar nº 27/2007 e do Sr. Custtódio Matos, Secretário
de Estado de Desenvolvimento Social, publicado no “Diário do
Legislativo” de 11/10/2007. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei
nºs 319 e 1.540/2007 (relatora: Deputada Ana Maria Resende) e
1.541/2007 (relatora: Deputada Maria Lúcia Mendonça), que
receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 1.260; 1.282;
1.283 e 1.284/2007. Submetidos a discussão e votação, cada um por
sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos
de Lei nºs 1.188; 1.365; 1.443 e 1.456/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª
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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 e
André Quintão em que solicitam realização de reunião conjunta com
as Comissões de Participação Popular e de Transporte, Comunicação
e Obras Públicas para, em audiência pública, debater a situação do
transporte escolar no Estado e a participação dos entes federativos no
financiamento dessa ação; Deiró Marra em que solicita a realização
de reunião conjunta com a Comissão de Transporte, Comunicação e
Obras Públicas, no Município de Patrocínio, para, em audiência
pública, debater o transporte escolar rural naquela região; Fábio
Avelar em que solicita realização de reunião conjunta com a Comissão
de Meio Ambiente e Recursos Naturais para, em audiência pública,
colher subsídios para a análise do Projeto de Lei nº 1.029/2007; e,
Carlin Moura, para que seja enviado à Secretária de Estado de
Educação pedido pela reforma do prédio da Escola Estadual Frei
Leopoldo, no Município de Virgolândia. A Presidência deixa de
receber requerimento do Deputado Alencar da Silveira Jr., por guardar
identidade com requerimento já aprovado por esta 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, 24 de outubro de 2007.
Deiró Marra, Presidente - Maria Lúcia Mendonça - Carlin Moura.
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI
Nº 17.860, EM 17/10/2007

Às 15h33min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
João Leite, Ademir Lucas e Gustavo Valadares. Havendo número
regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Ademir Lucas, declara
aberta a reunião e esclarece que não há ata a ser lida por se tratar da
primeira reunião da Comissão. A Presidência informa que a reunião se
destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar o
relator. A Presidência determina a distribuição das cédulas de votação
e convida o Deputado Gustavo Valadares para atuar como
escrutinador. Feita a apuração de votos, são eleitos, por unanimidade,
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os Deputados João Leite e Ademir Lucas, para os cargos de
Presidente e Vice-Presidente, respectivamente. O Deputado João
Leite é empossado e, na oportunidade, designa o Deputado Gustavo
Valadares 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, conforme edital a ser
publicado, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2007.
Gustavo Valadares, Presidente - Paulo Guedes - Antônio Júlio.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/10/2007
Às 15h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Rosângela Reis e os Deputados Antônio Carlos Arantes e João Leite
(substituindo este ao Deputado Domingos Sávio, por indicação da
Liderança do BSD), 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 João Leite, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei nºs 1.524/2007, em 1º turno; 1.590, 1.591, 1.633 e
1.634/2007, em turno único (Deputado Walter Tosta); 141, 1.549,
1.557, 1.562, 1.618 e 1.638/2007, em turno único (Deputado
Domingos Sávio); 683/2007, em 2º turno; 384, 405, 1.554, 1.559 e
1.607/2007, em turno único (Deputada Elisa Costa); 1.387, 1.409,
1.510, 1.594 e 1.605/2007, em turno único (Deputado Antônio Carlos
Arantes). 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 18 e 1.227/2007 na
forma de substitutivos que receberam o nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Antônio Carlos Arantes, em
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virtude de redistribuição). 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 1.533 e 1.539/2007 (relator: Deputado Antônio Carlos Arantes),
que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação,
cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 1.238,
1.248, 1.249 e 1.286/2007. Submetidos a discussão e votação, cada
um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei nºs 571, 1.102, 1.208, 1.308, 1.418, 1.425, 1.429,
1.434, 1.439, 1.474, 1.490, 1.525 e 1.526/2007. 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 Sávio Souza Cruz,
em que solicita a realização de audiência pública para debater a
reforma da Previdência Social; e das Deputadas Rosângela Reis e
Elisa Costa e dos Deputados Carlin Moura e Vanderlei Jangrossi,
solicitando seja formulado apelo à Delegacia Regional do Trabalho de
Minas Gerais para que sejam notificadas as empresas sediadas no
Vale do Aço a fim de que cumpram as regras de aprendizagem,
possibilitando oportunidade de aprendizado aos jovens da região.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2007.
Rosângela Reis, Presidente - Paulo Guedes - Walter Tosta.

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/10/2007
Às 16h3min, 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
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Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
proposições da Comissão e comunica o recebimento de
correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data
mencionada entre parênteses: ofício do Sr. Valter Luiz Cardeal de
Souza, Presidente em exercício da Eletrobrás (6/10/2007). 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 Padre João em que solicita seja
realizada reunião na cidade de Ipatinga para debater, em audiência
pública, a revitalização do Ribeirão Ipanema, que divide os Bairros
Caçula e Cidade Nobre. 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 outubro de 2007.
Weliton Prado, Presidente - Almir Paraca.

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/10/2007
Às 16h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Vanderlei Jangrossi, Padre João, Antônio Carlos Arantes, Chico Uejo
e Getúlio Neiva, membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Weliton Prado. 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 a
matéria constante na pauta e a apreciar proposições da Comissão. A
seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício
do Sr. Carolino Lopes Guerra, Presidente da Associação dos Sem
Terra e Sem Teto do Norte de Minas, publicado no “Diário do
Legislativo” de 11/10/2007. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projeto de Lei nº 530/2007, no 2º turno (Deputado Antônio
Carlos Arantes); e Projeto de Lei nº 1.637/2007, em turno único
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(Deputado Chico Uejo). 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 aprovação da
Mensagem nº 100/2007 na forma do projeto de resolução que
apresenta (relator: Deputado Padre João). 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, em turno único, os
Projetos de Lei nºs 1.544 e 1.546/2007, ambos com emendas que
receberam o nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Getúlio Neiva). 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, Padre
João, Antônio Carlos Arantes, Getúlio Neiva e Chico Uejo em que
solicitam ao Presidente desta Casa seja o Projeto de Lei nº
1.585/2007, do Governador do Estado, distribuído também a esta
Comissão; Vanderlei Jangrossi, Chico Uejo, Antônio Carlos Arantes e
Padre João em que solicitam seja realizada audiência pública, nesta
Comissão, para discutir a política tributária estadual para a cadeia
produtiva do leite, no âmbito do Projeto de Lei nº 1.585/2007, do
Governador do Estado, que dispõe sobre alterações das normas
tributárias; e Vanderlei Jangrossi, Antônio Carlos Arantes e Chico Uejo
em que solicitam seja realizada reunião desta Comissão com a de
Meio Ambiente e Recursos Naturais para, em audiência pública,
discutir o Decreto Estadual nº 44.309, de 2007, que determina
penalidades por infrações de caráter ambiental. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2007.
Getúlio Neiva, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Chico Uejo -

Padre João.
ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO
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LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/10/2007
Às 9h15min, comparecem no Plenário da Câmara Municipal de João

Pinheiro os Deputados Weliton Prado e Almir Paraca (substituindo
este ao Deputado Padre João, por indicação da Liderança do PT),
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Paulo Cesar. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Weliton Prado, declara aberta a reunião e, nos termos
regimentais, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por
aprovada e solicita aos membros presentes que a subscrevam. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater o atraso na
execução de obras do Programa Luz para Todos no Município de
João Pinheiro e região. A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião para ouvir os Srs. Jamir Moreira de Andrade e Marlon Basílio,
respectivamente, Prefeito Municipal e Vice-Prefeito Municipal de João
Pinheiro; Osnir Martins, Presidente da Câmara Municipal de João
Pinheiro; Afonso de Jesus Silveira Andrade, Secretário Municipal de
Agricultura e Presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento
Regional Rural Sustentável; Marcílio de Souza Magalhães,
Coordenador do Programa Luz para Todos em Minas Gerais; Higino
Zacarias de Souza, Coordenador do Programa Luz para Todos -
Cemig; Gilson Vieira Gomes, Coordenador Regional do Programa Luz
para Todos - Região Noroeste; e Edmar Xavier Maciel, representante
da Comissão da Câmara Municipal de João Pinheiro para o Programa
Luz para Todos, que são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Paulo Cesar, 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 faz a leitura de requerimentos de sua
autoria e dos Deputados Almir Paraca e Paulo Cesar (2) em que
pedem sejam formulados apelos ao Presidente da República e ao
Ministro de Minas e Energia com vistas à prorrogação do Programa
Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica -
Luz para Todos - para 2009, mediante a alteração do Decreto nº
4.873, de 2003; seja formulado apelo ao Presidente da Cemig com
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vistas a que seja dada prioridade à região Noroeste do Estado, em
especial, ao Município de João Pinheiro e região, na licitação para
realização de 25 mil ligações com recursos próprios da Cemig, bem
como solicitando seja retomado o Programa Luz para Todos.
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, 24 de outubro de 2007.
Ronaldo Magalhães, Presidente - Ademir Lucas - Doutor Rinaldo.

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/10/2007
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Delvito Alves, Sargento
Rodrigues, Sebastião Costa e Ademir Lucas (substituindo este ao
Deputado Neider Moreira, por indicação da Liderança do Bloco BSD),
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Délio Malheiros, Antônio Júlio, Ivair Nogueira, Célio
Moreira, Domingos Sávio e Lafayette de Andrada. 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 que o Projeto de Lei nº
1.514/2007 foi redistribuído ao Deputado Sebastião Costa. Passa-se à
1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, relator do Projeto de Lei
Complementar nº 26/2007, emite parecer no qual conclui pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto com as
Emendas de nºs 1 e 2. Anunciada a discussão, o Presidente informa
que se encontram sobre a mesa 13 propostas de emendas. Encerrada
a discussão, o Presidente submete a votação o parecer de sua
relatoria, salvo propostas de emendas, que é aprovado. A seguir,
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submete a votação as Propostas de Emenda de nºs 1 a 12, que são
rejeitadas, ficando a Proposta de Emenda nº 13 prejudicada. O
parecer sobre o Projeto de Lei nº 1.514/2007, no 1º turno, deixa de ser
apreciado em virtude de prorrogação de prazo solicitada pelo relator,
Deputado Sebastião Costa. Na fase de discussão do parecer do
relator, Deputado Sebastião Costa, em que conclui pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto de Lei nº
1.585/2007, no 1º turno, com as Emendas de nºs 1 a 14, o Presidente
defere o pedido de vista do Deputado Gilberto Abramo. 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 em que se solicita seja convertido em
diligência ao DER o Projeto de Lei nº 1.670/2007. 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, 23 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves - Sebastião Costa -

Hely Tarqüínio - Neider Moreira.
ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/10/2007

Às 9h45min, comparecem no Plenário da Câmara Municipal de
Monte Carmelo os Deputados Sargento Rodrigues e Délio Malheiros,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Luiz Humberto Carneiro, Weliton Prado e Eros Biondini.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sargento
Rodrigues, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata, a qual
é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir,
em audiência pública, atentados sofridos por policiais, além de outras
questões relativas à segurança pública no Município de Monte
Carmelo e região. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião
para ouvir os Srs. Saulo Faleiros Cardoso, Prefeito Municipal de
Monte Carmelo; Régio Paranhos Cardoso, Presidente da Câmara
Municipal de Monte Carmelo; Elismar Prado, Deputado Federal;
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Coronel PM Emanuel da Paixão Kappel, Comandante-Geral da 10ª
Região da PMMG; Gilson Vital Antônio de Andrade, Delegado
Regional de Araguari, representando o Sr. Gustavo Botelho Neto,
Superintendente-Geral de Polícia Civil; Giovani Avelar Vieira,
Promotor de Justiça da 2ª Promotoria; e Hamilton Pires Ribeiro,
Promotor de Justiça, que são convidados a tomar assento à mesa. Na
qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta reunião, o
Deputado Sargento Rodrigues tece suas considerações iniciais. Logo
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2007.
Sargento Rodrigues, Presidente - Paulo Cesar - Luiz Tadeu Leite.

ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DIREITOS HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/10/2007
Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões o Deputado

Durval Ângelo, membro da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Alencar da Silveira Jr. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a
reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por
aprovada e é subscrita pelo membro da Comissão presente. A
Presidência informa que a reunião se destina a obter, em audiência
pública, esclarecimentos sobre denúncias de violação de direitos
humanos e possível adulteração de combustíveis, sonegação fiscal e
tráfico de influência envolvendo a Shell Brasil Ltda. A seguir, comunica
o recebimento da seguinte correspondência: ofícios do Sr. Joaquim
Carlos Vieira, pedindo tomada de providências com relação a abuso
de poder e de autoridade praticado pelo Cel. PM Pedro Ivo de
Vasconcelos contra membros da Guarda Municipal de São Sebastião
do Paraíso; das Sras. Gláucia Brandão, Deputada Estadual,
encaminhando cópia da carta aberta sobre o infanticídio indígena no
Brasil, de autoria do antropólogo Ronaldo Lidório, para apreciação
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desta Comissão; Ivone Maria de Andrade Resende, encaminhando,
para tomada de providências, cópia da síntese do Processo nº
0477.07.000.274.6, que se refere ao suposto acidente ou
espancamento de sua filha Sueli, do Município de Piracema; dos Srs.
Pedro Geraldo, Diretor Administrativo-Financeiro da Editora Gráfica
Industrial de Minas Gerais S.A. - Ediminas - S.A. -, prestando
informações sobre requerimento desta Comissão encaminhado pelo
Ofício nº 1.877/2007/SGM; Totó Teixeira, Presidente da Câmara
Municipal de Belo Horizonte, convidando a Comissão para a reunião
especial por ocasião dos 30 anos da Pastoral do Menor - CNBB;
ofícios dos Srs. Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Júnior, Juiz Auxiliar da
Corregedoria-Geral de Justiça; Carlos Alberto Pavan Alvim,
Subsecretário da Casa Civil; e Raimundo Adriano Silva, Presidente da
Associação Brasileira dos Comissários de Menores, os três últimos
publicados no “Diário do Legislativo” do dia 20/10/2007. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Amauri Artimos da
Matta, Promotor de Justiça de Defesa do Consumidor e do Procon
Estadual e Coordenador da Área de Combustível de Minas Gerais;
Rogério Filipetto de Oliveira, Promotor de Justiça e Coordenador do
CAO-Ordem Econômica e Tributária; Alexandre Werneck de Oliveira,
Assessor, representando o Sr. Marcelo Rodrigo Barbosa,
Coordenador do Procon Assembléia; e Marcelo Diniz, proprietário da
empresa Luar Comércio Ltda., os quais 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. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - Luiz Tadeu Leite - João Leite.

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
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ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/10/2007
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Delvito Alves, Hely Tarqüínio, Neider Moreira e
Sebastião Costa, membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados Antônio Júlio, Antônio Carlos
Arantes e Weliton Prado. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Hely Tarqüínio, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a debater a Lei Complementar
Federal nº 123, de 14/12/2006, que institui o Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, especialmente nos
aspectos de sua interpretação e aplicabilidade, e convida os Srs. Jair
Wilson de Farias, Assessor da Presidência do Conselho Deliberativo
Nacional do Sebrae, representando o Sr. Adelmir Santana, Presidente
desse Conselho; Geraldo Luiz Brinatti, Assessor da Superintendência
Tributária da Secretaria de Fazenda, representando o Sr. Simão
Cirineu Dias, titular dessa Pasta; João Israel Neiva, Superintendente
de Comércio e Serviços da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, representando o Sr. Márcio Lacerda, titular dessa Pasta;
Pedro Parizzi, Assessor da Fiemg, representando o Sr. Robson Braga
de Andrade, Presidente dessa entidade; André Spínola, Consultor da
Unidade de Políticas Públicas do Sebrae, representando o Sr. Paulo
Okamotto, Diretor-Presidente desse órgão; Eustáquio Norberto de
Almeida, Consultor Jurídico da Federação do Comércio do Estado de
Minas Gerais - Fecomércio -, representando o Sr. Renato Rossi,
Presidente dessa entidade; Sebastião Moreira Santos, Consultor da
Unidade de Políticas Públicas do Sebrae Minas, representando o Sr.
Roberto Simões, Presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae
Minas; e Antônio Baião de Amorim, Conselheiro do CRC-MG,
representando o Sr. Paulo Cezar Consentino dos Santos, Presidente
desse órgão, a tomar assento à mesa. O Presidente, na qualidade de
um dos autores do requerimento que deu origem ao debate, tece suas
considerações iniciais e, logo após, concede a palavra aos outros
autores do requerimento, Deputados Sebastião Costa e Delvito Alves.
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Em seguida, 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 e dos
convidados presentes, convoca os membros da Comissão para a
reunião extraordinária a realizar-se hoje, às 17 horas, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio - Sargento

Rodrigues - Neider Moreira - Sebastião Costa.
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI
Nº 17.882, EM 24/10/2007

Às 14h44min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ronaldo Magalhães, Elmiro Nascimento e Inácio Franco, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente “ad
hoc”, Deputado Ronaldo Magalhães, declara aberta a reunião e
esclarece que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião
da Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger
o Presidente e o Vice-Presidente e a designar relator. O Presidente
determina a distribuição de células de votação e convida o Deputado
Elmiro Nascimento a atuar como escrutinador. Feita a apuração dos
votos, são eleitos por unanimidade os Deputados Inácio Franco e
João Leite para os cargos de Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente. O Deputado Inácio Franco é empossado Presidente
e, na oportunidade, designa o Deputado Gustavo Valadares para
relatar a matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a reunião extraordinária, em 25/10/2007, às 9h30min,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de outubro de 2007.
Inácio Franco, Presidente - Gustavo Valadares - Carlos Mosconi.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº

17.860
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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, opôs veto total à
Proposição de Lei nº 17.860, que dá denominação ao viaduto situado
na Avenida Cristiano Machado sobre a Rua Jacuí, no Bairro Sagrada
Família, no Município de Belo Horizonte.

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem nº
108/2007, publicada no “Diário do Legislativo” de 27/9/2007.

Constituída esta Comissão, nos termos do art. 222, c/c o art. 111,
inciso I, alínea “b”, do Regimento Interno, compete-nos examinar o
veto e sobre ele emitir parecer.

Fundamentação
A Proposição de Lei nº 17.860 dá a denominação de Vereador

Antônio Menezes ao viaduto situado na Avenida Cristiano Machado
sobre a Rua Jacuí, no Bairro Sagrada Família, no Município de Belo
Horizonte.

O Chefe do Executivo, ao opor veto total à proposição de lei em
análise, alegou que, embora a construção do referido viaduto tenha
sido realizada e administrada pelo Estado de Minas Gerais, trata-se
de via municipal, portanto sua denominação é de competência
legislativa do Município de Belo Horizonte.

Cabe esclarecer que, durante a tramitação do projeto de lei, esta
Casa solicitou ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
de Minas Gerais - DER-MG -, por meio de diligência, que se
manifestasse sobre a proposta. Diante da resposta, por meio do Ofício
DG-1.118/2007, em que se dizia que o referido trecho não possuía
denominação oficial, o Projeto de Lei nº 572/2007 continuou sua
tramitação, dando origem à proposição de lei em análise; entretanto,
se o imóvel é de propriedade do Município de Belo Horizonte, a
proposição está eivada de vício intransponível, pois o sujeito detentor
da competência constitucional para efetivar a pretensão contida na
proposição é apenas esse ente federativo, sendo inócua norma
estadual nesse sentido.

Por isso entendemos que as alegações do Chefe do Executivo são
procedentes.
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Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela manutenção do veto total oposto

à Proposição de Lei nº 17.860.
Sala das Comissões, 25 de outubro de 2007.
Gustavo Valadares, Presidente e relator - Antônio Júlio - Paulo

Guedes.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 141/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Fundação Assistencial e
Educacional José Ruffo Bernardes, com sede no Município de Ouro
Fino.

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 141/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Fundação Assistencial e Educacional José Ruffo Bernardes, com sede
no Município de Ouro Fino, que possui como finalidade primordial
prestar auxílio a crianças e adolescentes carentes, garantindo seu
acesso aos bens socioculturais necessários ao seu desenvolvimento.

Com esse propósito, realiza atividades nas áreas da educação, da
cultura, do esporte e do lazer; presta-lhes apoio moral, espiritual e
material; ministra aos mais velhos ensinamentos que os orientem para
uma futura profissão e firma convênios com entidades congêneres
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 141/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 25 de outubro de 2007.
Domingos Sávio, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 791/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei nº 791/2007, decorrente do desarquivamento do

Projeto de Lei nº 3.307/2006, a requerimento do Deputado Ademir
Lucas, tem por objetivo declarar de utilidade pública a Organização de
Respeito à Vida - Orvi -, com sede no Município de Contagem.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 14/4/2007, vem a matéria 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 791/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Organização de Respeito à Vida, com sede no Município de
Contagem, entidade constituída e em funcionamento há mais de um
ano, com personalidade jurídica, sendo sua diretoria composta por
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício dos
seus cargos.

Além disso, o art. 28 do seu estatuto (ver alteração realizada em
27/2/2007) determina que as atividades dos Diretores e Conselheiros,
bem como as dos associados, serão inteiramente gratuitas, sendo-
lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou
vantagem, e o art. 32 dispõe que, no caso de dissolução, os bens
remanescentes serão destinados a instituição congênere, com
personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social ou a entidade pública.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1º da Lei nº
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 791/2007.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sebastião

Costa - Neider Moreira - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº



1486

1.548/2007
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem

como objetivo dar denominação a escola estadual de ensino médio
situada no Município de Sabará.

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 1.548/2007 pretende dar a denominação de

Escola Estadual Professor João de Arruda Pinto à escola estadual de
ensino médio localizada no Distrito de Carvalho Brito, no Município de
Sabará.

O propósito do Governador do Estado vem ao encontro de
solicitação do colegiado da referida escola, o qual, em 6/10/2007,
homologou, por unanimidade, a indicação do referido nome para
denominá-la.

João de Arruda Pinto foi sociólogo, filósofo e teólogo. Ministrou aulas
de Sociologia, Filosofia e Ensino Religioso em vários
estabelecimentos do Estado, inclusive na mencionada escola.
Preocupava-se com o desenvolvimento integral do jovem, acreditando
na valorização do ser humano. Sempre próximo da escola e da
comunidade, deixou um legado de sabedoria, humildade, carinho,
amor e paz na sua luta por um mundo melhor e com mais justiça.

Nasceu em 1959 e desapareceu em 2006. Agora os professores da
referida escola estadual pretendem perpetuar o seu nome, e, em face
de suas qualidades, julgamos meritória a proposição em tela.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.548/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 25 de outubro de 2007.
Maria Lúcia Mendonça, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.564/2007
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Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Fundação Minas Novas - Hospital Dr.
Badaró Júnior, com sede no Município de Minas Novas.

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 1.564/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Fundação Minas Novas, com sede no Município de Minas Novas,
que possui como finalidade primordial promover a melhoria da
qualidade de vida dos trabalhadores rurais residentes na região. Para
alcançar suas metas, mantém unidades hospitalares, oferece
assistência médica e ambulatorial e desenvolve campanhas que
visam à educação sanitária.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, tem por finalidade retificar o nome da entidade
de acordo com o constante no art. 1º de seu estatuto.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 1.564/2007 em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 23 de outubro de 2007.
Ruy Muniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.579/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública a Liga de Malha de Juiz de Fora - LMJF -,
com sede nesse Município.
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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 1.579/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Liga de Malha de Juiz de Fora, entidade que tem por finalidade
incentivar o desenvolvimento da malha e exercer vigilância sobre os
praticantes, mantendo o objetivo de mantê-los dentro dos princípios
da ética esportiva. Além disso, organiza campeonatos, representa e
congrega os desportistas, proporcionando-lhes lazer e integração
social. Coordena ou patrocina palestras e cursos oficiais para
treinadores do esporte da malha, sendo referência em sua área de
atuação na Zona da Mata.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.579/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 25 de outubro de 2007.
Ana Maria Resende, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.638/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Creche Conceição Aparecida Miguel,
com sede no Município de Serrania.

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 1.638/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Creche Conceição Aparecida Miguel, que possui como finalidade
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precípua prestar assistência a crianças residentes no Município de
Serrania, principalmente às mais carentes.

Dessa maneira, disponibiliza para seus assistidos um ambiente
saudável e atividades recreativas e pedagógicas, além de outras que
visam melhorar suas condições de vida.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 1.638/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 25 de outubro de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 122/2 007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 122/2007, de autoria do Deputad o Ivair
Nogueira, que estabelece normas para a instalação e a manutenção
de sistema de ar condicionado em ambiente de uso coletivo, foi
aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° tur no.

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° 122/2007
Estabelece normas para a instalação e a manutenção de sistema de

ar condicionado em ambiente de uso coletivo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A instalação e a manutenção de sistema de  ar condicionado

em ambiente de uso coletivo serão feitas em conformidade com as
recomendações do fabricante, observado o disposto nesta lei.

§ 1° - Para os efeitos desta lei, considera-se sist ema de ar
condicionado o equipamento de tratamento de ar que tenha por
objetivo a climatização de ambientes.

§ 2° - Esta lei não se aplica a unidades com capaci dade de
climatização de até três Toneladas de Refrigeração - TR -, instaladas
de forma independente de sistema de ar condicionado.
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Art. 2° - A instalação de sistema de ar condicionad o em ambiente
coletivo será precedida de projeto técnico elaborado em conformidade
com as normas técnicas vigentes e aprovado pelo órgão competente.

Art. 3° - Serão realizadas manutenções preventivas e corretivas nos
sistemas de ar condicionado, de acordo com as normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT - e com as
recomendações dos fabricantes, a fim de assegurar condições
adequadas de conforto térmico e de pureza do ar, nos níveis exigidos
em regulamento.

§ 1° - É obrigatória a realização de pelo menos uma  manutenção
preventiva integral, por semestre, nos sistemas de ar condicionado,
ressalvados os casos em que o fabricante do equipamento, a ABNT e
os órgãos técnicos dos governos estadual ou federal estabelecerem
períodos menores.

§ 2° - A manutenção de que trata o “caput” será rea lizada por
empresa especializada regularmente constituída ou por profissional
tecnicamente qualificado e legalmente habilitado para a função.

§ 3° - Para a prestação dos serviços de manutenção de que trata
este artigo, a empresa especializada a que se refere o § 2° deverá
comprovar a existência, em seus quadros, de técnicos legalmente
habilitados em número compatível com o serviço a ser executado e
de, pelo menos, um engenheiro mecânico registrado no Conselho
Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura - Crea-MG.

Art. 4° - O responsável técnico registrará no Crea- MG a Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART - relativa à instalação ou à
manutenção de sistema de ar condicionado.

Parágrafo único - A ART a que se refere o “caput” ficará disponível
para os órgãos fiscalizadores nos imóveis em que houver sistema de
ar condicionado em fase de instalação ou em operação.

Art. 5° - O cumprimento do disposto nesta lei será fiscalizado pelos
órgãos competentes, na forma do regulamento.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 23 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Ademir Lucas, relator - Inácio

Franco - Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
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1.111/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.111/2007, de autoria do Deput ado Tiago
Ulisses, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Cambuquira 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° 1.111/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cambuquira 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

Cambuquira terreno situado na Avenida Virgílio de Melo Franco, n°
471, naquele Município, medindo 8,30m (oito metros e trinta
centímetros) de frente, 8,50m (oito metros e cinqüenta centímetros) de
fundos, confrontando com Annunciato Ponzo, e 24m (vinte e quatro
metros) de extensão em cada lateral, confrontando à direita com o
Banco do Estado de Minas Gerais e à esquerda com o espólio de
Braz Ponzo, registrado sob o n° 425, a fls. 125 do Livro 2-A, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cambuquira.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se a abrigar as instalações da Câmara Municipal de
Cambuquira.

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, 23 de outubro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Ademir Lucas, relator - Inácio

Franco - Dalmo Ribeiro Silva.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 31 DE OUTUBRO DE 2007

ATAS
ATA DA 46ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/10/2007
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 João Leite - Exibição de vídeo -
Entrega de placa - Palavras do Pastor Sebastião Arsênio da Silva -
Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
José Henrique - André Quintão - João Leite.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 20h14min, 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 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.
Deputado Federal Leonardo Quintão; Rômulo Viegas, Subsecretário
de Estado de Desenvolvimento Regional e Urbano de Minas Gerais,
da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política
Urbana; o Revmo. Sr. Pastor Sebastião Arsênio da Silva, Presidente
da Convenção Batista Mineira; o Exmo. Sr. Deputado João Leite,
autor do requerimento que deu origem a esta homenagem; e a Exma.
Sra. Rosane Marques Crespo Costa, Presidente da Fundação de
Educação para o Trabalho de Minas Gerais - Utramig.

Registro de Presença
O locutor - Gostaríamos de registrar a presença do Revmo. Sr.

Pastor Geraldo Oliveira da Silva, representando, neste ato, o
Deputado Federal Gilmar Machado, e, em seu nome, estendemos as
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saudações aos demais pastores.
Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Convenção
Batista Mineira pelos seus 90 anos de organização.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvirem o Hino Nacional.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado João Leite
Exmo. Sr. Vice-Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais, Deputado José Henrique, representando o Presidente
desta Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho; Revmo. Sr. Presidente da
Convenção Batista Mineira, Pastor Sebastião Arsênio da Silva; Exmo.
Deputado Federal Leonardo Quintão; Exmo. Prof. Rômulo Viegas,
Subsecretário de Desenvolvimento de Minas Gerais; pastores, meus
irmãos, minhas irmãs, é uma alegria muito grande estarmos aqui na
Casa do povo de Minas Gerais, a Assembléia Legislativa, que, por
unanimidade de seus membros, decidiu homenagear a Convenção
Batista Mineira. Fez bem a Assembléia Legislativa, pela história da
Convenção Batista, pela história dos batistas em Minas Gerais.

Sei que o dia não foi o melhor. Posso imaginar que muitas das
nossas igrejas estão funcionando agora. Alguns tiveram de deixar
alguém lá, substituindo-os. Nossos colégios estão abertos, assim
como a nossa faculdade, o nosso seminário. O trabalho batista não
pára em Minas Gerais. Por isso fez bem esta Casa em homenagear a
Convenção Batista Mineira.

O início da evangelização batista em Minas foi em 1888,
deslocando-se para cidades do interior, tendo sido criada a Primeira
Igreja Batista de Minas Gerais, em Barbacena.

Quando inaugurada em Belo Horizonte por J. J. Alves, em meados
de 1897, houve uma grande migração dessas cidades do interior para
a Capital. Em 1912, o missionário Crossland reorganizou a igreja, que
passou a se chamar Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte.

Já existindo oito igrejas batistas no Estado, em 1918 criou-se a
Convenção Batista Mineira. Além de um marco na história
administrativa denominacional, representou um impulso na abertura
de novas igrejas nas Gerais.
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Na década de 30, a evangelização no Estado era um enorme
desafio. O crescimento nesse período, seja em número de igrejas,
seja em número de membros, também não era animador.
Estatisticamente, a denominação vivia um período de grande
estagnação, somente contornado por eventos como o que se deu no
início da década de 40.

A década de 60 deu um novo rumo na história batista. Marcada
pelas grandes campanhas evangelísticas, distribuição de folhetos e de
literatura, evangelismo pessoal, todo esse trabalho missionário era
coroado com séries de conferências e grandes concentrações
evangelísticas, quando então se colhiam os frutos desse esforço.
Dessa forma, o crescimento dos batistas mineiros foi retomado. A
multiplicação de igrejas e a expansão do número de membros foram
significativas.

Entre esses alvos, o crescimento dos batistas no Estado, o
fortalecimento das igrejas e a independência financeira da
denominação foram algumas das grandes conquistas da década de
70. Foi ainda nessa época que surgiu o Seminário Teológico Batista
Mineiro.

Mesmo com esse crescimento da denominação Batista em Belo
Horizonte, a preocupação com a evangelização dos mineiros
manteve-se como uma das maiores metas da denominação. Ainda há
muito que se fazer nesse aspecto. Inúmeros Municípios até hoje não
contam com um trabalho batista.

Atualmente a denominação possui 635 igrejas, 270 congregações,
781 pastores, 16 associações e um total aproximado de 70 mil
membros no Estado, que dão importante contribuição para a formação
da cidadania dos mineiros, baseada na verdade e no caráter, suprindo
uma deficiência do poder público. Essa ação extrapola os limites dos
templos, e, onde quer que haja um batista, ali estarão os frutos do
espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade,
fidelidade, humildade e domínio próprio.

Quero aqui citar a grande contribuição que o Prof. Rômulo Viegas,
batistão, vem dando ao nosso Estado, como Secretário de Estado,
trabalhando. Já foi Secretário de Assistência Social e agora está na
Secretaria de Desenvolvimento Regional e Política Urbana do Estado.
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Além de tudo, o Prof. Rômulo é professor da Universidade Federal de
São João del-Rei.

A principal meta da Convenção Batista Mineira é retornar ao
‘primeiro amor’ e dar o devido valor às coisas espirituais. O
materialismo reinante no mundo atual tem seduzido a muitos.

Esses são alguns dos desafios que a denominação enfrenta na
atualidade.

Portanto, confiamos na Convenção, para que mantenha ativa a
denominação Batista e nossos votos de confiança e admiração à
Convenção, que realiza ações sociais com fundamentação cristã e
buscando o bem-estar comum. Parabéns à Convenção Batista
Mineira!

“Aqueles que semeiam chorando colherão com alegria; aqueles que
saem chorando, levando a semente para semear, voltarão cheios de
alegria, trazendo nos braços os feixes de trigo” (Salmo 126, versículos
5 e 6).

Portanto quero deixar aqui a nossa alegria de poder, com os
Deputados da Assembléia Legislativa, de alguma forma, dar o retorno
do trabalho batista no Estado de Minas Gerais.

Esse trabalho tem dado muitos frutos. Eu mesmo, num desses
trabalhos batistas, pude conhecer a verdade em minha vida, pude
conhecer Jesus Cristo. Iniciei, após a minha conversão, minha
caminhada cristã na 1ª Igreja Batista em Belo Horizonte, onde fui
batizado pelo Pastor Murilo Cassette. Depois conheci uma jovem que
era da Igreja Batista Central, a Eliana, minha esposa, e, há 28 anos,
estou na Igreja Batista Central com minha família. Quero agradecer,
porque esse trabalho tão permanente realizado pela Convenção
Batista me deu oportunidade de conhecer Jesus, de conhecer a
verdade, de conhecer a palavra de Deus, e hoje sou um estudioso
dela. Vivo as bênçãos de Jesus na minha vida e na vida da minha
família.

Parabéns a todos vocês que representam os milhares de batistas de
Minas Gerais nesta homenagem que a Assembléia Legislativa de
Minas Gerais, representando o povo mineiro, faz à Convenção Batista
Mineira. Muito obrigado.

Exibição de Vídeo
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O locutor - Convidamos os presentes a assistirem a um vídeo
institucional da Convenção Batista Mineira.

- Procede-se à exibição do vídeo.
Entrega de Placa

O locutor - Neste momento, o Deputado José Henrique,
representando o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado
Alberto Pinto Coelho, fará entrega ao Pastor Sebastião Arsênio da
Silva de placa alusiva a esta comemoração. A placa contém os
seguintes dizeres: “A Convenção Batista Mineira foi criada em 1918,
com o objetivo de organizar e coordenar o trabalho evangelístico das
igrejas batistas em Minas Gerais. Firme em sua doutrina, a
denominação vem enfrentando com coragem os desafios da
atualidade. A justa homenagem do Parlamento mineiro à Convenção
Batista Mineira e a seus membros, homens e mulheres devotados à
propagação das ‘boas-novas’ de Cristo, que muito têm contribuído
para o desenvolvimento do Estado.”.

O Sr. Presidente - Convido o Deputado João Leite para fazer a
entrega.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Pastor Sebastião Arsênio da Silva

Exmos. Srs. 2º-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais, Deputado José Henrique, representando o
Presidente desta Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho, Deputado
Federal Leonardo Quintão, Rômulo Viegas, Subsecretário de
Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, e Deputado João Leite,
autor do requerimento que deu origem a esta solenidade, em nome
dos batistas mineiros, quero manifestar nossa alegria pela iniciativa
desta Casa de realizar esta reunião solene em homenagem aos 90
anos da Convenção Batista Mineira.

Somos gratos a Deus por nos ter proporcionado essa jornada
vitoriosa, como está escrito em I Samuel 7:12: “Até aqui nos ajudou o
Senhor”. Os batistas estão presentes em Minas desde fevereiro de
1889, quando foi organizada a primeira Igreja Batista do Estado, na
cidade de Juiz de Fora.

De lá para cá, muita coisa aconteceu, inclusive o desaparecimento
daquela igreja. Hoje, a mais antiga Igreja Batista do Estado é a



1497

Primeira Igreja Batista da cidade de Ipanema, organizada no dia
4/10/1904. Em 19/7/18, foi organizada a Convenção Batista Mineira,
com o objetivo de coordenar o trabalho de evangelização das Igrejas
Batistas daquele tempo, que eram oito.

Hoje, 90 anos depois, os batistas mineiros podem olhar para trás e
ver uma jornada vitoriosa e abençoada por Deus. Temos prazer em
estar participando, como instrumentos de Deus, da realização de uma
grande obra. Nesses 90 anos, além da evangelização, os batistas
mineiros têm investido na área educacional. E, pela graça de Deus,
temos hoje o Sistema Batista Mineiro de Educação, que inclui o
Colégio Batista Mineiro, com unidades em Belo Horizonte, Betim,
Ouro Branco e Uberlândia; e o Instituto Batista de Idiomas, assim
como a Faculdade Batista de Minas Gerais, com cursos de
graduação, pós-graduação e extensão nas áreas de administração,
direito e teologia.

Temos também uma obra social significativa, realizada por
intermédio das igrejas, com a manutenção de creches, casas lares,
centros de recuperação de drogados, uma obra em favor das pessoas
necessitadas, procurando atender às necessidades emocionais e
físicas das pessoas.

Os batistas fazem história não somente em Minas Gerais.
Estamos presentes em todos os Estados brasileiros, com um

contingente de 6 mil igrejas, 7 mil pastores e mais de 1 milhão de
batistas. No âmbito mundial, somos cerca de 100 milhões de batistas,
operando em mais de 200 países, para o cumprimento dos propósitos
estabelecidos pelo nosso Deus.

Nossa história se perde no tempo. Nossa identificação como batistas
vem desde 1612, quando foi organizada, em Spitalfields, nos
arredores de Londres, a primeira igreja, a partir da qual temos uma
sucessão ininterrupta de igrejas batistas até os dias de hoje.

Somos um povo marcado por muitas lutas e perseguições e temos
deixado na história um rastro de sangue derramado por mártires, que
preferiram a morte a abrir mão de seu compromisso com as verdades
da palavra de Deus.

Cremos que a Bíblia Sagrada é a palavra infalível de Deus e a
temos como a nossa única regra de fé e de prática. Cremos num Deus
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eterno, onipotente, onisciente e onipresente, que se manifesta através
de três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é o criador
e o sustentador de todas as coisas. O Filho, Jesus Cristo, é salvador e
senhor de nossas vidas e único mediador entre Deus e os homens. O
Espírito Santo é aquele que nos consola e nos guia em tudo quanto
Jesus ensinou. Cremos que a salvação dos pecadores é pela graça,
mediante o arrependimento e a fé em Jesus Cristo, que, por sua morte
na cruz, realizou a expiação de nossos pecados.

Nossas igrejas adotam a forma de governo congregacional
democrático. No governo da Igreja Batista, não temos uma hierarquia
nem a força de uma autoridade central. Cada igreja é autônoma e
independente e se relaciona uma com as outras de forma cooperativa
e por laços fraternais. Pregamos as boas-novas do Evangelho de
Cristo, buscando a conversão de cada pessoa e desafiando cada
convertido a confirmar sua conversão por meio do batismo por
imersão, mediante a profissão de sua fé.

Através dos tempos, os batistas têm dado grandes contribuições ao
mundo. Os maiores pregadores evangélicos da história foram batistas:
João Bunyan, século XVII; Robert Hall, século XVIII; Spurgeon, século
XIX; e Billy Graham, século XX. Este é considerado o maior
evangelista de todos os tempos depois do apóstolo Paulo.

Strong, considerado um dos maiores teólogos do mundo, é batista.
O maior seminário evangélico do mundo, o Seminário de Forth Worth,
no Texas, com mais de 6 mil alunos, é batista. Jonh Clark, pregador
batista, criou a primeira escola gratuita do mundo. A primeira emenda
feita à Constituição dos Estados Unidos é obra dos batistas. Os
maiores estadistas do mundo através dos tempos são de origem
batista. Entre eles, podemos destacar: Abraham Lincoln, Martin Luther
King e Jimmy Carter.

Louvamos a Deus por suas copiosas bênçãos nesses 90 anos de
história. Como o povo de Israel, podemos fazer a mesma declaração
do salmista no Salmo 126:6: “Grandes coisas fez o Senhor por nós, e
por isso estamos alegres”. Firmados na fé, estamos dispostos a
prosseguir em nossa caminhada, reafirmando a nossa disposição e o
compromisso de sermos usados por Deus como agentes de
transformação, para que, por meio de nós, batistas, Minas, o Brasil e o
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mundo sejam cada vez melhores.
Que Deus nos abençoe, nos ajude, nos encaminhe e nos permita

ser Seu instrumento, para cumprir os seus eternos propósitos neste
mundo. Muito obrigado.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvirem o músico Josimar

Bianchi, que apresentará as músicas “Pra cima Brasil” e “Todos são
iguais”, de João Alexandre.

- Procede-se à apresentação musical.
Palavras do Sr. Presidente

Exmo. Sr. Pastor Sebastião Arsênio da Silva, Presidente da
Convenção Batista Mineira, Exmo. Sr. Deputado Federal Leonardo
Quintão, Exmo. Sr. Rômulo Viegas, Subsecretário de
Desenvolvimento Social de Minas Gerais, Sra. Rosane Marques,
Presidente da Utramig, Sr. Deputado João Leite, autor do
requerimento que deu origem a esta solenidade, em nome do
Presidente desta Casa, agradeço a presença de todos e, como
membro desta Casa, digo da alegria e honra de recebê-los aqui.

Esta homenagem da Assembléia Legislativa de Minas Gerais à
Convenção Batista Mineira, pelos seus 90 anos, é extensiva a todos
os seus membros, que vêm, ao longo desses anos, não apenas
propagando sua fé, mas efetivamente contribuindo para o
desenvolvimento social de nosso Estado. Em nome do Pastor
Sebastião Arsênio da Silva, Presidente da Convenção, reconhecemos
o trabalho dos missionários pioneiros em Minas Gerais, trabalho hoje
conduzido pelos líderes religiosos, pastores e membros da
Convenção.

Em Juiz de Fora, em 1889, quando a República trouxe, em sua
Constituição, a liberdade religiosa para os cidadãos brasileiros, foi
iniciada a obra batista em Minas Gerais. Hoje são mais de 600 igrejas,
quase 800 pastores e um expressivo contingente de 70 mil membros.
A origem da Igreja Batista liga-se à busca pela liberdade, quando,
discordando da Igreja Anglicana, quatro ingleses refugiaram-se na
Holanda, ainda no ano de 1609. Acreditava o líder John Smith na
necessidade de batizar-se com consciência, tendo batizado os demais
fundadores da igreja e criando, assim, a Primeira Igreja Batista
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organizada. Durante muito tempo perseguidos, sobretudo na
Inglaterra, os primeiros seguidores foram constantemente levados a
emigrar. Entre os pioneiros, John Bunyan expressou o difícil momento,
com sua obra-prima ‘O Peregrino’, escrita na prisão.

Nas novas colônias britânicas na América, encontraram os batistas
um solo fértil. Cresceram com os Estados Unidos, sobretudo nos
Estados do Sul, onde hoje a Convenção Batista do Sul conta com 15
milhões de membros. Desde o século XIX, missionários batistas
começaram a ser enviados à América Latina. A Guerra Civil
Americana trouxe para o interior paulista, sobretudo para Santa
Bárbara do Oeste, Piracicaba e Americana, milhares de sulistas
americanos que organizaram, em 1871, a Primeira Igreja Batista em
território brasileiro.

A partir de 1907, as igrejas passaram a se agrupar nas convenções,
para melhor gestão das causas comuns. Na passagem da década de
50 para 60, após uma cisão doutrinária que causou traumas ainda
perceptíveis, os batistas mineiros envolveram-se em grandes
campanhas evangélicas, propagando que Cristo é a única esperança.

Desde então, a comunidade batista de Minas Gerais vem
prosperando e crescendo, com a multiplicação de igrejas e a
expansão do número de membros.

O surgimento do Seminário Teológico Batista Mineiro veio realizar,
há alguns anos, o velho sonho de capacitar plenamente seus
pastores.

Pelas grandes obras realizadas, sobretudo nas áreas de educação e
de amparo social à população carente, vêm sendo os batistas uma
presença de grande importância para a vida de Minas Gerais.

Num ambiente democrático e alicerçado na representatividade,
como o que se dá nesta Assembléia, é de inegável valia a atuação da
Convenção Batista Mineira. Creio que teremos renovados motivos
para, brevemente, celebrar seu centenário. Minas Gerais não pode
prescindir nem da ação social nem da ação educativa levada à frente
pelos pastores, missionários e toda a comunidade filiada à Convenção
Batista Mineira. Muito obrigado!

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os
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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 29, às 20
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/10/2007
Às 14h35min, 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 Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, que é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a discutir e a votar proposições da Comissão.
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 André Quintão, em que solicita seja formulado apelo ao
Governador do Estado, com vistas a que se estudem as alterações
propostas na Lei Delegada nº 94, de 29/1/2003, por meios das
sugestões resultantes dos trabalhos do Parlamento Jovem - 2004-
2005, sistematizadas e encaminhadas pelo Secretário-Geral da PUC
Minas; André Quintão e Carlin Moura, em que solicitam realização de
audiência pública conjunta desta Comissão com as Comissões de
Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, e de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas, com a finalidade de discutir a
situação do transporte escolar no Estado, a participação dos entes
federativos no financiamento desta ação e o impacto no acesso das
crianças às escolas. 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 outubro de 2007.
André Quintão, Presidente.
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ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DIREITOS HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/10/2007
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Ângelo, Luiz Tadeu Leite, João Leite e Walter Tosta, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Luiz Tadeu Leite, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a debater, em audiência pública, os
problemas enfrentados pela comunidade do Bairro Jardim Colonial, no
Município de Ribeirão das Neves. A seguir, comunica o recebimento
da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Maurílio Zacarias
Gomes, Presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto, convidando a
Comissão para participar da reunião em 25/10/2007, às 15 horas, para
discutir a segurança pública em Ouro Preto, principalmente no tocante
à infra-estrutura das Polícias Civil e Militar e a situação prisional no
Município; e Lécio Resende da Silva, Presidente do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, encaminhando expediente
sobre o Processo nº 2000.01.1.012357-0, da Vara do Tribunal do Júri
da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília-DF, tendo como
acusado Eder Douglas Santana Macedo, em resposta ao
Requerimento nº 1.139/2007, desta Comissão. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Otávio Carlos de
Melo, Ouvidor-Geral do Município de Ribeirão das Neves,
representando o Prefeito Municipal; Gustavo Corgozinho Alves de
Meira, Defensor Público Estadual, representando o Defensor Público-
Geral do Estado; Domício Alves de Oliveira, Presidente da Associação
Pró-Melhoramentos do Bairro Jardim Colonial; e Tiago Bulhões
Vianna de Cerqueira Leite, advogado, representando a Campos
Incorporações Imobiliárias Ltda., os quais 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,
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conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os
trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a
votação, é aprovado o Requerimento nº 1.347/2007. 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 Durval
Ângelo (10), em que solicita seja formulado apelo à Agência Nacional
de Petróleo, à Juíza da 33ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte,
ao Promotor de Justiça do Procon Estadual, ao Coordenador do
Procon da Assembléia Legislativa e ao Coordenador do Centro
Operacional de Ordem Econômica e Tributária do Ministério Público
Estadual com vistas a que sejam tomadas providências no que diz
respeito a denúncias de violação de direitos humanos e de possível
adulteração de combustíveis, conforme notas taquigráficas que
encaminha, referentes a audiência pública realizada por esta
Comissão em 22/10/2007; à Ouvidoria Ambiental do Estado com
vistas a que sejam tomadas providências relativas a denúncias
apresentadas nesta Comissão contra a empresa Serquipe -
Tratamento de Resíduos; à Ouvidoria de Educação do Estado com
vistas a que sejam tomadas providências relativas a ofício recebido
por esta Comissão, subscrito pelo Prof. Luiz Antônio Cruz; à
Corregedoria-Geral da PMMG, para que se apure a Denúncia nº
623/2007, apresentada pela Sra. Jussara Aparecida Emiliano; à
Justiça Militar com vistas a que sejam apurados os fatos denunciados
pelo Sr. Leonardo Emílio dos Anjos, registrados nas notas
taquigráficas da reunião de 18/10/2007, desta Comissão, acerca do
tratamento dado aos recrutas no período de prestação de serviço
militar; seja encaminhada ao Comando da 4ª Região Militar do
Exército manifestação de repúdio pelo tratamento dado aos recrutas;
seja encaminhado pedido de informações ao Delegado de Sabará
sobre o motivo do arquivamento do inquérito instaurado contra o Sr.
Fausto Vieira Sales; à Companhia Brasileira de Trens Urbanos -
CBTU - sobre os fatos ocorridos em 30/8/2007, por volta das
12h10min, envolvendo um usuário do metrô, funcionários e
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seguranças na Estação da Lagoinha, conforme cópia de ocorrência
encaminhada, e solicitando o envio a esta Comissão das normas de
segurança adotadas para a gestão e operação do metrô em Belo
Horizonte; ao Coordenador do Procon Assembléia sobre as
ocorrências envolvendo adulteração de combustível, contendo a data
do fato, o nome da distribuidora e do posto de combustíveis
envolvidos, identificando-se aqueles cujas bombas de combustível
tenham sido lacradas em virtude de autuação em flagrante, assim
como as providências eventualmente tomadas para a solução dos
problemas; seja formulado apelo à Agência Nacional de Petróleo
solicitando cópias dos laudos relativos aos combustíveis recolhidos
em virtude de adulteração, constantes do Processo nº 02404384148-
5, instaurado contra o empresário Marcelo Diniz e envolvendo a
empresa Shell Brasil; dos Deputados Alencar da Silveira Jr., em que
solicita realização de reunião conjunta desta Comissão e da de
Defesa do Consumidor e do Contribuinte, com os convidados que
menciona, para obter esclarecimentos sobre denúncia de adulteração
de combustíveis; João Leite, em que solicita seja encaminhado pedido
de informações à Feam sobre a existência ou não de licença para a
retirada de cascalho por parte da Prefeitura Municipal de Ribeirão das
Neves, em área do Bairro Jardim Colonial, nesse Município; Durval
Ângelo e João Leite (8), em que solicitam o envio das notas
taquigráficas desta reunião, para tomada de providências, ao Juiz de
Direito, ao Promotor de Justiça e ao Defensor Público da Comarca de
Ribeirão das Neves; em que solicitam seja enviado a essas
autoridades pedido de informações sobre a situação jurídica do
loteamento existente no Bairro Jardim Colonial, a situação da ação
judicial instaurada com o objetivo de solucionar problemas
apresentados em virtude da ausência de infra-estrutura no bairro e as
providências a serem tomadas para a solução dos problemas
mencionados; seja formulado apelo à Defensoria Pública de Direitos
Humanos e ao Ministério Público solicitando o levantamento de todos
os processos judiciais e administrativos instaurados contra a empresa
Campos Incorporações Imobiliárias Ltda.; sejam realizadas visitas,
com convidados que mencionam, ao Bairro Jardim Colonial e à Juíza
de Direito da Comarca de Ribeirão das Neves, para verificar as
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condições a que estão sendo submetidos os moradores; sejam
realizadas reuniões para, em audiência pública, debater a
obrigatoriedade de identificação dos nomes nos uniformes dos
policiais militares em serviço durante manifestações públicas, eventos
de mobilização social e cumprimentos de mandados judiciais de busca
e apreensão e de desapropriações; seja debatida, com a presença da
Ouvidoria de Polícia do Estado, a possibilidade de instauração de
Ouvidoria Itinerante na Pedreira Prado Lopes, para tratar de casos de
violência e abuso de autoridade por parte de policiais militares; seja
realizado debate público nesta Comissão, para discutir a situação dos
quilombolas no Estado e os projetos de lei em tramitação nesta Casa,
referentes a esse tema; seja encaminhado à TV assembléia pedido
para que realize matérias jornalísticas específicas sobre as atribuições
das Ouvidorias do Estado, a saber: de Polícia, de Educação, de
Saúde, de Meio Ambiente, Penitenciária e de Fazenda e Licitações.
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 outubro de 2007.
Durval Ângelo, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.574/2007
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Deputado Rômulo Veneroso, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública a Creche Comunitária Paraíso
Infantil, com sede no Município de Betim.

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 1.574/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Creche Comunitária Paraíso Infantil, com sede no Município de
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Betim, que tem por finalidade o atendimento a crianças até seis anos,
às quais oferece alimentação, serviços de saúde, educação, cultura,
instrumentos de pesquisa, lazer e esporte.

Contribui para o estabelecimento de políticas públicas e programas
intersetoriais visando garantir a universalidade da atenção dispensada
à criança, na perspetiva de concretizar os seus direitos e
oportunidades. Promove reuniões, círculos de estudos, conferências,
debates, cursos, palestras e seminários visando à divulgação de
resultados observados nos seus projetos e troca de informações que
possa contribuir para o seu propósito estatutário.

Com suas iniciativas, a instituição propicia o desenvolvimento
integral de seus assistidos em seus aspectos físico, afetivo, cognitivo
e social, pelo que é merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.574/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 30 de outubro de 2007.
Deiró Marra, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.617/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em epígrafe
visa declarar de utilidade pública a Associação Valadarense de
Voleibol e Desporto, com sede no Município de Governador
Valadares.

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 1.617/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Valadarense de Voleibol e Desporto, com sede no
Município de Governador Valadares, que tem como finalidade a
promoção da prática de diversas modalidades de esporte, com
destaque para o voleibol.
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Ela ainda desenvolve atividades no campo da cultura e da
assistência social, prestando diversos serviços à comunidade. Com o
propósito de canalizar recursos materiais e humanos para concretizar
seus objetivos, estabelece parcerias com instituições públicas e
privadas.

Isto posto, acreditamos ser a entidade merecedora do título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.617/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2007.
Vanderlei Jangrossi, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.620/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública a Fundação de Educação,
Cultura, Desenvolvimento Empresarial e Social, com sede no
Município de Uberlândia.

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 1.620/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Fundação de Educação, Cultura, Desenvolvimento Empresarial e
Social, com sede no Município de Uberlândia, que possui como
objetivo primordial promover o desenvolvimento socioeconômico,
educacional e cultural da população local.

Na consecução de seus propósitos, cria e mantém escolas técnicas,
incentiva a realização de pesquisas, desenvolve programas de
treinamento, aperfeiçoamento profissional e recrutamento de pessoal,
bem como projetos de fomento ao comércio, indústria e serviços; além
disso, apóia atividades nas áreas da educação, cultura, lazer e
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esporte, ampara a infância e o idoso e presta serviços médicos e
odontológicos aos mais 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 1.620/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 29 de outubro de 2007.
Vanderlei Jangrossi, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 34/2007

Comissão Especial
Relatório

Tendo como primeiro signatário o Deputado Gil Pereira, a Proposta
de Emenda à Constituição nº 34/2007 “dá nova redação ao § 1º do art.
77 e revoga o § 6º do art. 76 e o § 2º do art. 77 da Constituição do
Estado”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 14/6/2007, foi a proposição
encaminhada a esta Comissão Especial para receber parecer no 1º
turno, nos termos do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em epígrafe pretende dar nova redação aos dispositivos

constantes em nossa Constituição Estadual que determinam que o
Tribunal de Contas do Estado - TCE - seja dotado de duas Câmaras
especiais: uma para a apreciação conclusiva de procedimentos
licitatórios e outra específica para Municípios. A proposição remete a
lei ordinária a definição das Câmaras do Tribunal e das respectivas
competências.

De acordo com a justificação da proposta, a atual estrutura de
Câmaras do TCE cria amarras e gera uma distribuição
desproporcional de processos entre os Conselheiros dessa Casa. Em
especial, acarreta um grande volume de trabalho para os três
Conselheiros da Primeira Câmara - Câmara dos Municípios - haja
vista o grande número de Municípios do Estado.

Não obstante o mérito da proposição, informamos que se tornou
intempestiva, uma vez que foi aprovada nessa Casa, em 3/10/2007, a
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Proposta de Emenda à Constituição nº 19/2007, que incorpora
disposição de idêntico teor à proposição ora em discussão. Vale
ressaltar que essa Proposta de Emenda à Constituição foi sancionada
em 5/10/2007 e se tornou a Emenda à Constituição nº 78 à nossa
Carta Maior.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de

Emenda à Constituição nº 34/2007.
Sala das Comissões, 30 de outubro de 2007.
Wander Borges, Presidente e relator - Adalclever Lopes - Weliton

Prado.
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